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Høring - Ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av 

mottatte betalinger. Opphevelse av forskrift om rapportering og 

avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til Olje- og energidepartementet sitt høringsbrev av 

2. februar 2018 og har følgende kommentarer til høringsbrevet og høringsnotatet.  

 

Forslaget til Olje- og energidepartementet innebærer at man istedenfor å bruke selskapenes 

regnskapsinformasjon erstatter disse med  eksisterende kontrollmekanismer og institusjoner 

for å oppfylle et rapporteringsformål (såkalt mainstreaming). 

 

I relasjon til formålet med EITI anser LO at Olje- og energidepartementet sitt forslag ikke er 

fullgodt og beheftet med noen mangler. LO anser blant annet at en avstemming mellom 

betalte selskapsskatter og mottatte myndighetsskatter forutsetter at regelverket for EITI-

mainstreaming i det lange løp vil gjøre det mulig å framfinne informasjon fra 

utvinningsselskapene om det de har betalt i selskapsskatter i de land hvor de driver 

utvinningsvirksomhet. Det er først da at det mulig å gjennomføre en fullgod avstemming 

mellom informasjon om mottatte myndighetsskatter og betalte selskapsskatter.  

 

I relasjon til den EITI-mainstreaming som Olje- og energidepartementet foreslår bør det 

derfor også formuleres at utvinningsselskapene i sine skattenoter opplyser om den skatt som 

de har betalt til myndighetene i de land hvor EITI-mainstreamingen er gjennomført. En slik 

formulering betyr ikke at norske utvinningsselskaper umiddelbart skal opplyse om de skatter 

de har betalt i alle land hvor de har utvinningsvirksomhet. Dette vil først skje når alle land 

EITI-mainstreamer og denne EITI-mainstreamingen medfører at utvinningsselskapene 

opplyser om sine betalte skatter i sine skattenoter.  

 

En fungerende markedsøkonomi er et marked uten korrupsjon. Dette er norske 

utvinningsselskaper klar over. Det er derfor få grunner til at norske  

utvinningsselskaper i prinsippet vil sette seg imot tiltak som kan bidra til å redusere 

korrupsjonen på et globalt nivå. Det er derfor vanskelig å se at norske utvinningsselskaper vil 

motsette seg tiltak som i det lange løp og på et globalt nivå gjør det mulig å avstemme 

selskapsbetalte skatter mot myndighetsmottatte skattebetalinger. 
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Olje- og energidepartementets løsning er derfor ikke god nok som en modell for 

mainstreaming. Hvis Olje- og energidepartementets løsning for mainstreaming blir adoptert 

av andre land vil dette vanskeliggjøre kampen mot korrupsjon.  

 

Det er også vanskelig å se at forslaget fra Olje- og energidepartementet medfører en 

forenkling. Innkalling til årlige møter for interessenter er mer ressurskrevende enn at 

selskapene ut i fra den informasjonen som de allerede har i sine reviderte regnskaper i en note 

formulerer hva de har betalt i skatter til de land som har implementert mainstreaming.  

 

Konklusjon 
LO kan vanskelig se at forslaget til mainstreaming fra Olje- og energidepartementet støtter 

opp om Norge som et foregangsland for mer åpenhet rundt skatterapportering. Det er også 

vanskelig å se på forslaget som en forenkling. LO anbefaler derfor at Olje- og 

energidepartementet formulerer at utvinningsselskaper i sine skattenoter opplyser om den 

skatt som de har betalt i de land hvor EITI-mainstreaming er gjennomført. 
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