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Oppfølging av arbeidet med OGP-forpliktelser:  
 

1. Innledning  
Norge er et sentralt styrt land, tradisjonelt preget av felles verdisett. Samtidig er det 
norske samfunnet grunnlagt på en åpenhetskultur med en lang tradisjon for at det sivile 
samfunnet deltar i utformingen av politikken.  
Prinsippene bak en åpen forvaltning er godt forankret i norsk forvaltningstradisjon. 
OGP-prinsippene samsvarer derfor godt med de prinsippene den norske forvaltningen 
er bygd på. 
Norge ser på seg som å være et av verdens mest åpne land. Norge har i mange tilfeller 
vært ledende i å innføre nye standarder for åpenhet for hvordan myndighetene er an-
svarlige og lydhøre overfor innbyggerne. Som eksempler på åpenhet kan nevnes "Pen-
sjonsfondet" og "Land-for-land-rapporteringen" og åpenheten rundt bruk av naturres-
surser.  
Norge har på samme måte som andre OGP-land erfart hvilke utfordringer det er å møte 
OGP-prinsippene for åpenhet og sivilsamfunnsdeltakelse. Norske medier og det sivile 
samfunn har gjennom de siste årene vektlagt flere av disse utfordringene, særlig når 
det gjelder tilgang til offentlig informasjon og hensynet til åpenhet overfor publikum.  
 
Dette dokumentet bygger på innspillene fra OGP-rådet, og er bearbeidet etter møtet 
mellom OPG-rådet, det sivile samfunn og enkelte departementer tirsdag den 30. juni 
2015.  
 

2. Utarbeidelsen av Handlingsplan 3 
Handlingsplan 3 er utarbeidet i 2015 og 2016. Planen har tatt utgangspunkt i et innspill 
fra OGP-rådet til KMD. Dette er seinere hen blitt bearbeidet i samarbeid mellom KMD 
og de øvrige departementene. Arbeidet med å utarbeide planen er fulgt opp av OGP-rå-
det. 
 

3. OGP-rådet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet våren 2015 et OGP-råd. Rådet 
består av tre personer, hvis hovedoppgave " å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i 
forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile sam-
funnet."1 
 

4. Prioriteringene i Handlingsplan 3  
Handlingsplanen har prioritert tre av OGPs innsatsområder: 

A. Increasing Public Integrity 
B. More effectively Managing Public Resources 

                                                 
1 Fra mandatet 
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C. Increasing Corporate Accountability 
 
Planen konsentrerer seg om disse tre innsatsområdene. OGP-rådet har foreslått å prio-
ritere tre av forpliktelsene høyt, både fordi det på disse områdene er dokumentert at det 
er en del utfordringer, men også fordi Norge her kunne vise vei. Den norske regje-
ringen er enig i disse vurderingene, og ønsker å prioritere særlig 
 

• Åpenhet og innsyn  
• Land-for-land – rapportering  
• Åpenhet om eierskap i norske selskaper (beneficial ownership) 

 
 

5. Krav til forpliktelsene 
Norge har lagt vekt på at forpliktelsene i handlingsplanen må:  

• være relevante til samfunnsdebatten om åpenhet 
• inneholde konkret(e) tidsfrist(er) 
• være konkrete og endringsorienterte 
• dreie seg om områder hvor det er forbedringspotensial  
• strekke seg ved at man går lenger enn der man er i dag 
• være målbare fram til 2018 dvs. at man skal kunne se forskjellen på "før-og-nå" 

situasjonen.  
 
 

6. Utforming av forpliktelsene 
Formuleringene er utarbeidet i samarbeid mellom de enkelte departementene, Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet og OGP-rådet.   
 
 

7. Forslag til forpliktelser på de enkelte områdene 
 

A. Increasing Public Integrity 
 

1. Brukerorientering 
Bakgrunn 
Bedre kunnskap om brukernes situasjon og opplevelse av offentlige tjenester kan gjøre tjenes-
tene mer treffsikre, relevante og effektive. Derfor ønsker regjeringen, som en del av satsnings-
området "En enklere hverdag for folk flest”, å få forvaltningen til å arbeide mer brukerrettet. 
Commitment template 
A, B eller C      Alle statlige etater skal kartlegge brukernes opplevelser 
Lead implementing agency Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet 
Name of responsible person 
from implementing agency 

Ola Grønning  
 

Title, Department Avdeling for IKT og fornying 

https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/Regjeringens-satsingsomrader/enklere-hverdag/id2397849/
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/Regjeringens-satsingsomrader/enklere-hverdag/id2397849/
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Email  
Phone +47 22 24 48 47 
Other actors involved 1) Departementene  

2) Alle statlige virksomheter 
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Forvaltningen skal bli mer brukerrettet 
enn i dag 

Main Objective En enklere hverdag for folk flest 
Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Instruks (kalt "fellesføring") fra regje-
ringen til alle departementer:  
I alle tildelingsbrev til de statlige virk-
somhetene skal departementene ta inn en 
instruks om at virksomheten blant annet 
skal kartlegge hvordan brukerne opple-
ver virksomheten, se også "Ambition". 

Relevance OGP Grand Challenge:  
Improving Public Services 

Ambition Alle statlige etater skal: 
a) Kartlegge hvordan brukerne opp-

lever virksomheten 
b) Vurdere resultatet av kartleg-

gingen 
c) Eventuelt ta initiativ til tiltak for å 

følge opp a) og b) 
d) Rapportere om resultatet av a) – c) 

i årsrapporten for 2016 
 
«Brukere» kan være innbyggere, frivillig 
sektor, arbeids- og næringsliv, kommune-
sektoren, andre statlige virksomheter el-
ler andre ledd i virksomheten, også politi-
kerne. Hvem som til enhver tid er «bru-
ker», vil derfor variere. 
Nærmere detaljer er gitt i rundskriv nr. 
H-14 / 2015 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Iverksetting (til-
delingsbrevet) 

New 01.01.2016 
 

 

Gjennomføring New 2016  
Rapportering i års-
rapporten 

New  Mars – april 2017 
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2. Offentlig elektronisk postjournal (OEP) 

Bakgrunn:  
KMD forbereder ny publisering av OEP-løsning. Denne gir redusert tidsbruk og lettere inn-
syn for dem utenfor forvaltningen (fulltekstpublisering). Oppstartsbevilgning er allerede 
gitt.    
 
Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Commitment template 
B. Increasing Public Integrity   Offentlig elektronisk postjournal  

Lead implementing agency Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet 

Name of responsible person 
from implementing agency 

Geir Leo Sedler 

Title, Department Avdeling for IKT og fornying 
Email  
Phone  
Other actors involved Justisdepartementet 
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) 
har vært en suksess siden departementet 
lanserte OEP i 2010 som en felles publise-
ringsløsning for allmennheten for postjour-
naler på Internett for statlige virksomhe-
ter.  

Main Objective En ny OEP-løsning skal ivareta krav til in-
formasjonssikkerhet på en mer betryg-
gende måte fremover og kunne ta imot 
større mengde data. Det vil også være et 
mål at en ny OEP-løsning på sikt skal ef-
fektivisere arbeidsprosessene i forvalt-
ningen knyttet til arbeidet med innsynsbe-
handlinger.  

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Utvikle en ny systemløsning for OEP som 
skal bedre sikkerheten i OEP, effektivisere 
arbeidsprosesser i forvaltningen og effekti-
visere innsynsarbeidet- 
En ny løsning med bedre kapasitet til å ta 
imot større mengder data og med ny tek-
nisk løsning som vil gi bedre søkefunksjo-
ner og bedre brukeropplevelser. 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

 

Relevance  
Ambition  
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Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

    
    

 
 

3. Åpenhet om miljøinformasjon 
Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet 
Commitment template 
A. Increasing public integrity  

  Miljøinformasjon 
Lead implementing agency Ministry of Climate and Environment 
Name of responsible person 
from implementing agency 

Beate Berglund Ekeberg & Hege Jord-
bakke  
 

 

Title, Department Ekeberg: Specialist Director, Depart-
ment for Marine Management and Pollu-
tion  
Jordbakke: Senior Executive Officer, De-
partment for Marine Management and 
Pollution  

 

Email be@kld.dep.no  
hej@kld.dep.no  

 

Phone  Ekeberg: + 47 22 24 59 78/ Jordbakke: 
22 24 58 82  

 

Other actors involved Public Authorities handling environmen-
tal information  

 

Status quo or problem/issue 
to be addressed 

 Manglende kunnskap om og bruk av 
Miljøinformasjonsloven  
Lov om rett til miljøinformasjon og delta-
kelse i offentlige beslutningsprosesser 
av betydning for miljøet miljøinforma-
sjonsloven av 9.mai 2013 nr. 31  

 

Main Objective Bedret kunnskap og bruk av miljøinfor-
masjonsloven 

 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Bedret kunnskap og bruk av miljøinfor-
masjonsloven. Tiltak:   

• Utarbeide veileder 
• Departementsinterne kurs 

 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

 A. Increasing Public Integrity.  
 

Relevance Økt kunnskap om og utvidet bruk av mil-
jøinformasjonslovenbåde av befolk-
ningen og forvaltningen gir økt åpenhet 
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og engasjement og bidrar til bedret lov-
givning, politiske tiltak, styring og der-
igjennom også miljøet 

 

Ambition Miljøinformasjonsloven er godt kjent. 
Den brukes i tråd med forutsetningene: 
å sikre offentligheten tilgang til miljø-
informasjon og derigjennom gjør det let-
tere for den enkelte å bidra til å verne 
miljøet, sikre seg selv mot helseskader 
og miljøødeleggelse. Den gjør det lettere 
å påvirke offentlige og private beslut-
ningstakere på miljøområdet og frem-
mer folkelig deltakelse i beslutningspro-
sesser som har betydning for miljøet. 

 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Improved infor-
mation at regjer-
ingen.no on the 
Act  

 

 Løpende 
 

 2014  
 

 2017  
 

Development of 
guidelines on the 
Act  

 

 
 Ny  

 

 
 2016  

 

 
 2017  

 

 Courses on the 
Act  

 

 Løpende  
 

 2015  
 

 2017  
 

 
 

 
4. Tilgjengeliggjøring av finansielle data  

 
Ansvarlig: Finansdepartementet  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har fra 2010 publisert statsregnskapsdata etter ka-
pittel/post tilsvarende som i den årlige Meld. St. 3 om statsregnskapet. Publiseringen har 
inntil 2015 ikke vært i maskinlesbar form. Finansdepartementet har i Gul bok 2016 ut-
trykt at departementet og DFØ vil utvikle en publiseringsløsning for å gjøre mer regnskaps-
informasjon bedre tilgjengelig for flere brukere. Dette er satt i sammenheng med grunnleg-
gende verdier som demokratisk deltagelse, tilliten til det offentlige og allmenhetens kontroll 
med forvaltningen. 
  
 
Commitment template 
 
Lead implementing agency Finansdepartementet 
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Name of responsible person 
from implementing agency 

Knut Klepsvik 

Title, Department Finansavdelingen 
Email kkl@fin.dep.no 
Phone +47 22 24 43 71 
Other actors involved Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 
publiserer i dag statsregnskapsdata etter 
kapittel/post tilsvarende som i den årlige 
Meld. St. 3 om statsregnskapet. Data er 
vanskelig å bruke til analyseformål og 
dårlig tilgjengelig. Fom januar 2016 sup-
pleres publiseringen med regnskapsdata 
etter kontoart (standard kontoplan) for 
bruttobudsjetterte forvaltningsorganer 
som rapporterer regnskapsdata til DFØ, i 
maskinlesbar form som en datadump. 

Main Objective Et overordnet mål for publiseringsløs-
ningen er å gjøre mer statlig regnskapsin-
formasjon bedre tilgjengelig for eksterne 
og interne brukere på en brukervennlig 
måte. Løsningen skal gi mulighet til å 
søke i publiserte data, og gi grunnlag for 
analyse og sammenligning av ressurs-
bruk på tvers av virksomheter og over tid 
i åpne data-format. 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Tilrettelegge en løsning for publisering 
av regnskapsdata på aggregert 3-siffer-
nivå etter standard kontoplan, fordelt på 
virksomheter, med publisering hver må-
ned. Løsning skal også ivareta fremtidige 
utvidelser av datagrunnlaget (statlige 
virksomheter som ikke rapporterer ut-
giftsdata til statsregnskapet i dag). 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

 

Relevance Publiseringsløsningen skal bidra til å iva-
reta grunnleggende verdier som demo-
kratisk deltagelse, tilliten til det offentlige 
og allmenhetens kontroll med forvalt-
ningen. 

Ambition Løsningen skal rette seg mot brukere i 
og utenfor statsforvaltningen, og skal 
være i drift 1.10.2017. 
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Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Fase 1. Funksjonell 
og teknisk løsnings-
beskrivelse. 

Ny pågående 1.5.2016 

Fase 2. Kravspesifi-
kasjon, konkurran-
segrunnlag og kon-
trakt med leverandør 
av programvare. 

Ny 1.5.2016 1.11.2016 

Fase 3. Ny publise-
ringsløsning i pro-
duksjon. 

Ny 1.11.2016 1.10.2017 

 
 

5. Åpenhet om regnskogsmidler 
Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet 
Commitment template 
Lead implementing agency Klima- og miljødepartementet 
Name of responsible person 
from implementing agency 

Ane Broch Graver og Elisabeth Brinch 
Sand  
 

 

Title, Department Graver: Seniorrådgiver, Klimaavde-
lingen  
Sand: Seniorrådgiver, Organisasjons-
avd./ Kommunikasjonsenheten  

 

Email  abg@kld.dep.no/ ebs@kld.dep.no  
 

Phone Graver: 22 24 58 25/ Sand: 22 24 59 90  
 

Other actors involved Nei  
 

Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Ikke tilgjengelig nok informasjon om til 
hvem klima- og skogmidlene er utbetalt 
og om strategien i satsingen  

 

Main Objective Mer oversiktlig kommunikasjon utad 
over hvor midlene går og hvordan sam-
arbeidsland velges  

 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Leservennlige oversikter på regje-
ringen.no over hvor klima- og skogmid-
lene går, og den underliggende strate-
gien for satsingen.  

 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

A. Increasing Public Integrity. Pkt 6, u) 
Åpenhet om regnskogmidler  

 

Relevance Gir bedre åpenhet og innsyn i klima- og 
skogmidlene. Lettere for publikum og 
presse å se hvor offentlige midler blir 
utbetalt – til hvilke land og hvilke insti-
tusjoner.  
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Ambition Klima- og skogsatsingens nettsider skal 
gi like god oversikt som Norads sider 
gir for resten av bistandsmidlene. Dette 
gir lett tilgjengelig informasjon til publi-
kum.  

 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Ny informasjon 
på regjeringen.no 
om strategien for 
klima- og skog-
satsingen  

 

Ny Høst 2015 Høst 2015 

 Nytt planverktøy 
(IKT) for klima- 
og skogsatsingen 
(gir tallgrunnla-
get)  

 

Ny Vår 2016 Høst 2016 

 Bedre fremstil-
ling av utbetalte 
klima- og skog-
midler, interaktiv 
grafikk. Baseres 
på nytt IKT-verk-
tøy  

 

Ny Vår 2016 Høst 2016/ Vår 
2017 

 
 

6. Statsansattes eierskap i aksjer 
Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Commitment template 
Title: Regulation for owning and trading in securities for government employees 
Lead implementing agency:  Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet 
Name of responsible person 
from implementing agency 

Daniel Elias Quiñones Møgster 

Title, Department Arbeidsgiverpolitisk avdeling 
Email etn@kmd.dep.no 
Phone +47 22 24 70 42 
Other actors involved  
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Ingen ensartet regulering i departemente-
nes ulike retningslinjer når det gjelder 
departementsansattes eierskap og handel 
med verdipapirer 

Main Objective Legge til rette for at departementene kan 
forebygge problematiske interessekon-
flikter gjennom å klargjøre de etiske og 
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juridiske rammene knyttet til eierskap og 
handel med verdipapirer 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Foreta en juridisk avklaring, og tydelig-
gjøre i de etiske retningslinjer hvilke plik-
ter som kan pålegges statsansatte i det 
enkelte departement når det gjelder eier-
skap og handel med verdipapirer 

Relevance  
Ambition Høyne etisk bevissthet omkring eierskap 

og handel med verdipapirer, og klargjøre 
de juridiske problemstillingene som opp-
står 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

 Ongoing Våren 2016 Høsten 2016 
    
    

 
 
 

7. Tiltak i utenriks- og utviklingspolitikken for fremme av ytringsfrihet og 
uavhengige medier 
Ansvarlig: Utenriksdepartementet 

Commitment template 
Title: Tiltak i utenriks- og utviklingspolitikken for fremme av ytringsfrihet og uav-
hengige medier 
Lead implementing agency:  Utenriksdepartementet  
Name of responsible person 
from implementing agency 

Lajla Brandt Jakhelln 

Title, Department Avdelingsdirektør,  
Seksjon for menneskerettigheter og de-
mokrati  

Email Seksjon.for.menneskerettigheter.og.de-
mokrati@mfa.no  

Phone +47 23 95 00 00 
Other actors involved  
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Informasjon er en integrert del av ytrings-
friheten. Informasjon er avgjørende for at 
folk skal kunne ta informerte beslut-
ninger om eget liv, og for at de skal 
kunne forstå og utøve sine rettigheter. 
 
Ytringsfriheten er under press fra både 
statlige og ikke-statlige aktører. Noen 
trender: Økning i angrep mot enkeltper-
soner som ytrere seg, f.eks. journalister, 

mailto:Seksjon.for.menneskerettigheter.og.demokrati@mfa.no
mailto:Seksjon.for.menneskerettigheter.og.demokrati@mfa.no
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bloggere og kunstnere. Lovgivning mis-
brukes for å hindre kritikk og stilne dis-
sens. Offentlighetens tilgang til informa-
sjon begrenses. Internett-sensur, filtre-
ring, blokkering og overvåking. Økende 
selvsensur. Konsentrasjon av eierskap i 
mediene begrenser mangfold. 
I september 2015 vedtok FNs medlems-
land de nye bærekraftsmålene (SDGs). 
Mål 16.10 omhandler tilgang til informa-
sjon og beskyttelse av grunnleggende fri-
heter. 
Tilgang til informasjon er en av tre tema-
tiske områder i Utenriksdepartementets 
nye strategi om ytringsfrihet. 
 

Main Objectives Utenriksdepartementet skal  
- ta initiativ til internasjonal normutvikling 
om retten til informasjon, 
- bidra til utvikling og etterlevelse av lov-
givning på nasjonalt nivå om retten til inn-
syn, 
- være pådriver for mer åpenhet og bedre 
informasjonstilgang i FN-systemet og i 
andre internasjonale organisasjoner.  

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Tilgang til informasjon som prioritert om-
råde i utenriks- og utviklingspolitikken. 

Relevance  
Ambition  
Milestones New or ongoing 

commitment 
Start End 

Strategilansering Ny  18. januar 2016   
Konsultasjoner 
med sivilt sam-
funn og utvalgte 
stater 

Ny 2016 2016 

Identifisere om-
fang, ambisjon og 
tidsplan  

Ny  2016 2016 

Presentere multi-
lateralt initiativ 
om retten til infor-
masjon   

 2017  
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B. More effectively Managing Public Resources 

 
 

8. Utrede hvordan relevante opplysninger knyttet til LLR-rapportering fra 
datterselskap og støttefunksjoner i tredjeland skal kunne fremkomme i 
regnskapet, samt mulige tilsynsordninger. (Land for land rapportering) 

Ansvarlig: Finansdepartementet 
 
Bakgrunn 
Bare få relevante norske selskaper omfattes av dagens regelverk.  
Commitment template 
A, B eller C 
  
1. Starte evalueringen av det norske land-for-land-regelverket.  

2. Få utredet hvordan relevante opplysninger knyttet til LLR-rapportering fra datter-
selskap og støttefunksjoner i tredjeland skal kunne fremkomme i regnskapet.  

3. Få utredet hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-
regelverket.  
 
Lead implementing agency  

 Finansdepartementet 
Name of responsible person 
from implementing agency 

 Eyvinn Rudjord Helgevold 
  

Title, Department Finansmarkedsavdelingen 
Email  eyh@fin.dep.no 
Phone  22 24 41 99 
Other actors involved  Ligger til vurdering i departementet 
Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Stortinget fastsatte i desember 2013 nye 
regler om «land-for-land-rapportering» 
(«LLR»), etter forslag fra Finansdeparte-
mentet, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 20. 
I proposisjonen ble det varslet at Finans-
departementet tar sikte på å evaluere det 
norske LLR-regelverket etter tre år. I ved-
tak nr. 792 ((2014-2015) ba Stortinget re-
gjeringen gjennomgå effekten av forskrif-
ten for LLR-rapportering målt mot Stor-
tingets målsetting om å synliggjøre uøns-
ket skattetilpasning og sikre at relevante 
opplysninger knyttet til LLR-rapporte-
ringen fra datterselskaper og støttefunk-
sjoner i tredjeland fremkommer i regn-
skapet. Stortinget ba også regjeringen 
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vurdere hvordan det kan etableres et til-
syn med rapporteringspliktige etter LLR-
regelverket.  

Main Objective Hovedformålet med LLR-regelverket er å 
bidra til økt åpenhet om virksomheten til 
foretak som driver med uttak av ikke-for-
nybare naturressurser, for å gi befolk-
ningen i de ulike land hvor slik virksom-
het drives mulighet til å ansvarliggjøre 
myndighetene for forvaltningen av inn-
tektene fra landets naturressurser. I til-
legg er det et formål at regelverket skal 
bidra til synliggjøring av uønsket skatte-
tilpasning. 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Regjeringen mener evalueringen av LLR-
regelverket bør basere seg på LLR-rapp-
orter fra minst to regnskapsår, dvs. for 
regnskapsårene 2014 og 2015, og bør 
kunne ferdigstilles senest våren 2017. Vi-
dere vil regjeringen få utredet hvordan 
relevante opplysninger knyttet til LLR-
rapporteringen fra datterselskap og støt-
tefunksjoner i tredjeland skal kunne 
fremkomme i regnskapet, samt mulige 
tilsynsordninger, med sikte på å frem-
legge nødvendige regelendringer i løpet 
av 2016. 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

 

Relevance Forberedning av LLR-regelverket vil 
kunne øke åpenheten rundt kapitalstrøm-
mer fra selskaper som driver virksomhet 
innen utvinningsindustrien. Mer åpenhet 
vil kunne gi større tilgang på informasjon 
som kan bidra til at det sivile samfunn i 
større grad vil ha mulighet til å kunne an-
svarliggjøre myndighetene i de aktuelle 
landet hvor selskapene driver virksom-
het, for forvaltningen av landets naturres-
surser. Mer informasjon om selskap-
ene/selskapsgruppene vil også kunne bi-
dra til økt transparens, for derved å syn-
liggjøre mulig skattetilpasning. 
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Ambition Norge ønsker å evaluere og forbedre sitt 
LLR-regelverk, og spille inn sine erfa-
ringer til EU i forbindelse med den evalu-
eringen som EU skal gjøre av eget regel-
verk i 2017/2018. 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Igangsette evalue-
ringen 

 Høsten 2016 Våren 2017 

Utrede hvordan re-
levante opplys-
ninger knyttet til 
LLR-rapportering 
fra datterselskap og 
støttefunksjoner i 
tredjeland kan 
fremkomme i regn-
skapet 

 Våren 2016 Desember 2016 

Utredning av mulig 
tilsyn med rappor-
teringspliktige etter 
LLR-regelverket 

 Mai 2015 Desember 2016 

 
C. Increasing Corporate Accountability 

 
9. Register for endelig reelt eierskap (beneficial ownership) 

Bakgrunn 
Det er viktig å skaffe kunnskap om hvem som er egentlige, faktiske eiere i selskaper. Infor-
masjon om aksjeeiere er i dag offentlig tilgjengelig, men det er ikke nødvendigvis åpenhet 
om de bakenforliggende reelle eierne. Det er viktig å avklare hvem som skal ha tilgang til 
opplysninger om reelle eiere og hva slags informasjon som skal gis.    
 
Ansvarlig departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskerideparte-
mentet i samråd med UD (vedr. pkt x) 
Commitment template 
Utrede, sende på høring og fremme forslag om et offentlig tilgjengelig register med 
informasjon om endelig reelle eiere (beneficial owners) i norske selskaper. 
 
Lead implementing agency  Finansdepartementet 
Name of responsible person 
from implementing agency 

 Ane Grenstad 
  

Title, Department Finansmarkedsavdelingen 
Email  ane@fin.dep.no 
Phone  22 24 41 55 
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Other actors involved Forvaltningen NFD  
Sivilt samfunn TJN (Tax og samarbeid-
ende organisasjoner  
Arbeidsgrupper Hvitvaskingslovutvalget  
Andre 

Status quo or problem/issue 
to be addressed 

Stortinget har bedt regjeringen om å 
fremme forslag om et norsk offentlig eier-
skapsregister for å sikre åpenhet om eier-
skap i norske selskap og styrke innsatsen 
mot skattekriminalitet, korrupsjon og 
hvitvasking. Det er forutsatt at et slikt re-
gister skal følge opp Financial Action 
Task Forces anbefalinger fra 2012 om in-
ternasjonale standarder for bekjempelse 
av hvitvasking og bekjempelse av terrorfi-
nansiering og spredning av masseødeleg-
gelsesvåpen og EU-reguleringen på dette 
området.  
Regjeringen har nedsatt et lovutvalg som 
skal vurdere endringer i norsk regelverk 
for å følge opp Financial Action Task For-
ces anbefalinger og EUs fjerde hvitvas-
kingsdirektiv. Utvalgets andre delutred-
ning, hvor vurderingen av hvordan ende-
lig reelt eierskap skal offentliggjøres 
inngår, leveres høsten 2016. Utredningen 
vil sendes på alminnelig høring, og inn-
spill fra sivilt samfunn vil bli vurdert.  
Parallelt med dette arbeidet, arbeider 
Nærings- og Fiskeridepartementet og Fi-
nansdepartementet sammen om å lette 
tilgangen til informasjon om (direkte) ei-
erskap i norske aksjeselskaper. Et hø-
ringsnotat med ulike løsningsforslag var 
på høring vinteren 2016. 

Main Objective Formålet er å øke tilgjengeligheten av in-
formasjon om hvem som er eier og hvem 
som har kontrollerende innflytelse i 
norske selskaper, samt å følge opp våre 
internasjonale forpliktelser gjennom Fi-
nancial Action Task Forces og vårt EØS-
medlemskap. Åpenhet rundt hvem som 
eier selskaper er et viktig virkemiddel for 
å bekjempe korrupsjon, hvitvasking, skat-
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teunndragelse og annen økonomisk kri-
minalitet, samtidig som det bidrar til å 
fremme økonomisk effektivitet. 

Brief Description of Commitment 
(140 character limit) 

Utrede, sende på høring og fremme for-
slag om et offentlig tilgjengelig register 
med informasjon om endelig reelle eiere 
(ultimate beneficial owners) i norske sels-
kaper. 

OGP challenge addressed by the com-
mitment 

 

Relevance Et offentlig tilgjengelig register med in-
formasjon om (direkte) aksjeeiere og en-
delig reelle eiere vil lette tilgangen til in-
formasjon som er relevant for å bekjempe 
økonomisk kriminalitet, både for offent-
lige instanser, private aktører og sivilt 
samfunn. 

Ambition Et offentlig tilgjengelig register med in-
formasjon om direkte aksjeeiere og ende-
lig reelle eiere i norske selskaper vil 
styrke offentlige myndigheters og det si-
vile samfunn i deres arbeid mot økono-
misk kriminalitet og gjøre det lettere for 
banker og andre aktører som er rapporte-
ringspliktige etter hvitvaskingsregelver-
ket, å etterleve forpliktelsene sine. 

Milestones New or ongoing 
commitment 

Start End 

Utarbeide og 
sende på høring 
forslag for å bedre 
tilgjengeligheten 
av informasjon om 
aksjeeiere i 
norske selskaper.  

 

Ny Pågående Des. 2015 

Fremme forslag om 
registrering av en-
delig reelt eierskap 
i norske selskaper i 
et offentlig tilgjeng-
elig register.  
 

Ny Pågående November 2017 

 


	4. Tilgjengeliggjøring av finansielle data

