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Høring – Klimarisiko og norsk økonomi
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 12. desember 2018. Klimarisikoutvalget har utført et
omfattende og godt arbeid, om et viktig tema for norsk økonomi. At det fokuseres på klima i
politikken er viktig. Utredningen omfatter ikke et konkret lovforslag, men skal inngå som en del av
beslutningsunderlaget for fastsetting av fremtidens klimapolitikk i Norge.

Klimarisiko

Endringer i klimaet skaper klimarisiko. Et av FNs bærekraftsmål er å stoppe klimaendringene. Å bidra
til dette er en av våre prioriterte oppgaver i tiden som kommer. Vi mener at bærekraftige
virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål
innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår
kompetanse innenfor virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll, i tillegg til måling, rapportering
og bekreftelse av ulik finansiell og ikke-finansiell informasjon. Neste generasjons revisorer skal være
engasjert i bransjens utvikling og fremtid.
Klimaendringer er ikke lenger bare en trussel for naturen, men også for Norges og verdens finansielle
stabilitet. Dette igjen har betydning for vår økonomi, liv og velferd, samt våre etterkommere. Norsk
næringsliv og økonomi blir selvsagt også berørt. Forretningsmodellene påvirkes av klimaendringene.
Klimarisikoen har blant annet betydning for selskapenes evne til fortsatt drift. Avhengig av bransje
kan klimaendringene være snakk om «være» eller «ikke-være». Samtidig vil klimarisikoen utgjøre et
mulighetsområde for selskapene i form av nye forretningsområder, produkter og tjenester. Et samlet
norsk næringsliv må derfor ta klimarisikoen på alvor og bidra til fellesskapets og samfunnets beste. Vi
arbeider for at revisorene bidrar til å sette klima på agendaen hos norske selskaper.
Fremtidens klimapolitikk må gjennomføres til det beste for norsk næringsliv og norsk økonomi. Vi
tror at en forutsigbar og stram klimapolitikk blir viktig. Feilslått klimapolitikk er en trussel mot norsk
økonomi.

Rapportering

I dag rapporterer norsk næringsliv klimarisiko i svært liten grad. Regnskapsloven har to bestemmelser
om rapportering av foretakenes påvirkning på det ytre miljø. Ingen av disse bestemmelsene gjelder
for små foretak.
Det følger av regnskapsloven § 3-3a et krav om å redegjøre for forhold ved virksomheten som kan
medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. For store foretak krever regnskapsloven § 33c at det skal redegjøres om samfunnsansvar, herunder hva foretaket gjør for å integrere hensynet til
det ytre miljø i sine forretningsstrategier.
I St.meld. Nr. 10 (2008 - 2009) s. 7 er samfunnsansvar forstått på følgende måte: «Regjeringen legger
til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og
miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer

hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet
man opererer.»
Regnskapslovutvalget gjengir i NOU 2016: 11 en del undersøkelser og rapporter om foretakenes
rapportering av påvirkning og hensyn til miljøet. Det vises til at kvaliteten av rapporteringen er relativ
mangelfull og svak. En mulig årsak som trekkes frem, er at det er svake incentiver for denne type
rapportering, for eksempel fordi presset fra storsamfunnet og interessegrupper rundt slike spørsmål
er begrenset. Vi tror at dette er i endring.
Regnskapslovutvalget mener at en god utvikling for foretakenes rapporteringskultur er avhengig av
at næringslivet selv ser fordelene ved den og bidrar aktivt til dens realisering. Vi støtter dette synet
og mener at rapporten fra Klimarisikoutvalget både bidrar til økt fokus på området og økte
forventninger fra storsamfunnet, og derfor også bør medføre at det enkelte selskap har større egne
incentiver til god og tilstrekkelig vurdering av deres påvirkning på det ytre miljø.
Rapporten vil bidra til at virksomheter får et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere
klimarisiko, og medvirke til at man nå må ta inn over seg alvorligheten som ligger i klimatrusselen for
både liv og velferd, og mer spesifikt for virksomhetenes evne til å bestå.
Brukere av finansiell informasjon etterspør rapportering av klimarisiko i betydelig grad allerede i dag.
Vi tror dette vil øke i fremtiden, også for mindre selskaper. Å inkludere informasjon om håndtering av
klimarelaterte konsekvenser i selskapsrapporteringen gir brukere et bedre beslutningsgrunnlag.
Revisorforeningen vil søke å informere sine medlemmer om viktigheten av dette, og også vise til
TCFDs anbefalte rammeverk og virksomheters stresstesting av sine forretningsmodeller mot ulike
scenarioer ved klimapolitikken. Dette vil bidra til en bevisstgjøring av hvilken risiko klimaendringer
representerer for den enkelte virksomhet. Man må også forvente at selskapsrapporteringen om
miljøpåvirkning og hvilke grep man har iverksatt for eksempel som følge av nevnte stresstesting og
andre scenarioanalyser, vil ha betydelig verdi for investorer for å kunne kanalisere kapitalen til de
virksomhetene som best viser hvordan de skal oppnå resultater etter omlegging til bærekraftig drift
og lavutslippsøkonomi.
Selv om selskapene bør ha en betydelig egeninteresse av å tilfredsstille brukernes behov for
rapportering av klimarisiko, tror vi likevel det er nødvendig å drøfte nærmere hvordan dette bør
lovreguleres.
Vi stiller oss til disposisjon dersom det skulle være behov.
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Den norske Revisorforening
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