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Tilleggsmandat – Nye regler om bærekraftsrapportering
Innledning
Tilgang til relevant informasjon er viktig for at aktørene i finansmarkedene skal kunne
vurdere og prise risiko riktig, slik at kapitalmarkedene kan fungere effektivt. Dersom
kapital skal kunne kanaliseres til virksomheter som er best rustet til å håndtere
omstillingen til en lavutslippsøkonomi, er rapportering av relevant og sammenlignbar
informasjon om klima- og miljørelaterte forhold fra foretak avgjørende. Pålitelig og
sammenlignbar informasjon er også viktig for andre interessenter som ønsker å forstå
hvordan foretaks virksomhet påvirker klima og miljø, og hvordan endringer i klima og
miljø påvirker foretakene.
Forslag til nye EU/EØS-regler
Kravene til store foretaks rapportering om klima, miljø og andre samfunnsmessige
hensyn er utformet i tråd med direktiv 2014/95/EU om ikke-finansiell rapportering
(«Non-Financial Reporting Directive», NFRD). NFRD er et endringsdirektiv til
regnskapsdirektivet, og er gjennomført i norsk rett i regnskapsloven. Europakommisjonen la 21. april frem et forslag til et nytt endringsdirektiv om foretaks
bærekraftsrapportering, «Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD).
Direktivforslaget endrer EUs regnskapsdirektiv, rapporteringsdirektiv, revisjonsdirektiv og revisjonsforordning. De nye kravene er foreslått å gjelde fra og med
regnskapsåret 2023, med rapportering i 2024. Etter forslaget skal medlemsstatene gjøre
nødvendige endringer i nasjonal rett for å gjennomføre direktivet innen 1. desember
2022. Direktivforslaget vurderes som EØS-relevant, men er ennå ikke vedtatt i EU.
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Formålet med Europakommisjonens foreslåtte regelverksendringer er å forbedre
bærekraftsrapporteringen fra foretak, og med det legge til rette for omstilling i retning
av en bærekraftig økonomi i tråd med Europas grønne giv og FNs bærekraftsmål. Etter
forslaget utvides plikten til å rapportere bærekraftsinformasjon til å gjelde alle store
foretak og alle noterte foretak, med unntak av såkalte mikroforetak. Noterte små og
mellomstore foretak skal etter forslaget først omfattes av rapporteringskravene tre år
etter at CSRD har trådt i kraft i EU. Andre små og mellomstore foretak kan rapportere
på frivillig basis. Direktivet skal utfylles av rapporteringsstandarder som European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) skal utarbeide utkast til. Det skal
utarbeides to ulike standarder for henholdsvis store og små og mellomstore foretak.
Kommisjonen foreslår videre at bærekraftsrapporteringen skal attesteres med moderat
sikkerhet av revisor eller annen uavhengig tredjepart, at den skal digitaliseres i tråd
med rapporteringsformatet ESEF (European Single Electronic Format), og gjøres lett
tilgjengelig gjennom en offentlig database (European Single Access Point).
Mandat
Departementet ber Verdipapirlovutvalget om å utrede norsk gjennomføring av ventede
EØS-regler om bærekraftsrapportering, basert på Europakommisjonens forslag til
direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD). Utvalget bes herunder beskrive dagens
regulering av selskapsrapportering om ikke-finansielle forhold i norsk rett, beskrive
direktivforslaget, herunder foreslåtte krav om tilsyn med rapporteringen, og utarbeide
utkast til regler som kan gjennomføre ventede EØS-regler som svarer til det ventede
direktivet, samt nødvendige tilpasninger i annet regelverk som følge av slik gjennomføring. Utvalget bes vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i
tråd med kravene i utredningsinstruksen. Utvalgets forslag skal bygge på eller tilpasses
direktivet som blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, eller ev. et direktivforslag
som det er oppnådd politisk enighet om.
Det foreslåtte direktivet er ett av flere regelverk som har blitt fremmet eller vedtatt de
siste årene med formål å legge til rette for at kapital kanaliseres i retning av bærekraftige aktiviteter. Regjeringen har i Prop. 208 LS (2020–2021) foreslått å gjennomføre
to forordninger om henholdsvis et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk
aktivitet (taksonomi) og offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i en
ny lov. Det er nær sammenheng mellom disse forordningene og det foreslåtte
direktivet. Utvalget bes vurdere forholdet mellom regelverkene og hvorvidt de ulike
kravene som følger av regelverkene, bør samles i den nye loven, eller om kravene til
selskapsrapportering om bærekraftsrelaterte forhold fortsatt bør fremkomme av
regnskapsloven.
Kravene til bærekraftsrapportering etter det foreslåtte direktivet forventes å innebære
ikke ubetydelige økonomiske og administrative byrder for foretakene som omfattes av
regelverket. Utvalget bes om å vurdere hvordan det kan legges til rette for at det blir så
enkelt så mulig for foretakene å etterleve reglene, samtidig som hensynet til brukerne
av rapporteringen og formålet om å legge til rette for omstilling i retning av en bære-
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kraftig økonomi ivaretas. Utvalget bes vurdere om det er hensiktsmessig å utvikle nye,
eller benytte eller videreutvikle eksisterende, digitale løsninger for rapportering og
tilgjengeliggjøring av bærekraftsinformasjon på nasjonalt nivå, i tillegg til løsningene
som skal etableres på europeisk nivå. Utvalget bør i sine vurderinger se hen til bl.a.
EFRAGs arbeid med å utvikle rapporteringsstandarder som skal utfylle direktivet.
Departementet ber om at utvalget under arbeidet innhenter innspill fra aktører som vil
bli underlagt nye rapporteringskrav etter direktivforslaget, herunder små- og mellomstore foretak, og fra brukere av den foreslåtte rapporteringen.
Utvalget skal utforme sitt regelverksforslag i tråd med veiledningen Lovteknikk og
lovforberedelse (Justisdepartementet, 2000), jf. utredningsinstruksen punkt 4-1.
Utvalgets forslag skal for øvrig utredes i samsvar med utredningsinstruksen kapittel 2.
Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 20. mai 2022, eller
senere dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingen av Kommisjonens forslag i
Europaparlamentet og Rådet. Departementet skal underrettes dersom utvalget anser
det nødvendig å avgi utredningen senere som følge av regelverksbehandlingen i EU.
Departementet kan presisere eller gjøre tilføyelser til mandatet.
Departementet tar sikte på å oppnevne nye utvalgsmedlemmer som skal være del av
utvalget under arbeidet med oppdraget som beskrives i dette mandatet. Departementet
tar sikte på slike oppnevninger for å styrke utvalgets kompetanse innen saksfeltet som
berøres av direktivforslaget.
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