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Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev datert 3. februar d.å. 

vedr. ovennevnte. 

 

LO mener det er viktig at vi i Norge bestreber oss på å ha et så åpent og transparent 

samfunn som mulig. Dette er spesielt viktig når det gjelder å synliggjøre handlinger til 

reelle eiere av virksomheter, samt pengestrømmer disse imellom. I de fleste andre land 

er det ikke et absolutt krav om at investorer må fremstå med eget navn. Ikke sjelden 

kan det være banker som blir benyttet til transaksjonene som fremstår som eiere. 

Hvem som er bakenforliggende eiere, er en sak mellom kundene og bankene. Når det 

gjelder de største utenlandske eierne kan de dermed være like skjult i Norge som andre 

steder i verden, fordi det er bankene som fremstår som eiere. Dette kan også gjelde 

nordmenn som er bosatt i utlandet eller som har selskaper i utlandet.   

 

Det at en regel er vanskelig å håndtere for det offentlige, er i seg selv ikke en god nok 

grunn for å endre rettigheter til innsyn. En endring vil i ytterste konsekvens gjøre 

norske eierforhold enda mindre transparent, spesielt for journalister som har som 

oppgave å følge med på hvordan viktige aktører oppfører seg, og rapportere om 

overtramp til allmennheten. En slik utvikling er ikke i samsvar med et ønske om et mer 

åpent og transparent samfunn. Norge bør derimot ha som ambisjon å ligge langt 

høyere på åpenhetsrangeringene på dette viktige området. 

 

Endring som er foreslått gjøres uten at man samtidig sikrer at aksjeselskaper sørger for 

å ha systemer som virkelig sikrer at denne informasjonen raskt og effektivt er 

"tilgjengelig for enhver".  Enkel og rask tilgang til slik informasjon kan være like 

viktig for tillitsvalgte som for journalister, for eksempel i forbindelse med 

oppkjøpssituasjoner eller andre selskapstransaksjoner. Tungtveiende samfunnshensyn 

tilsier at man bør gå langt for å sikre at andre kompenserende tiltak eventuelt 

gjennomføres i forkant av slike endringer.  
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Slike tiltak er ikke foreslått, og LO går dermed klart imot departementets forslag til 

endring. 
 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Trude Tinnlund 
(sign.) 

 

 Jonas Løvdal 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Jonas Løvdal 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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