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Til Justisdepa rt ementet ved postmottak @jd.dep .no Oslo ,  8. oktober 2008

Høringssvar  -  direktiv 2007 /36/EF ,  vedr endring i lov om allmennaksjeselskaper

IKT-Norge  er IT-næringens interesseorganisasjon  med over 370  medlemmer . 30 av  disse er samlet i
et prosjekt ved navn Grønn IT, som har  som formål å fremme miljøvennlig  bruk av IKT.

Vi ønsker å komme med et høringssvar som begrenser seg til følgende to aspekter ved det foreslåtte
direktivet:

adgang til å delta elektronisk ved generalforsamling
utlegging av relevante dokumenter i elektronisk format, på internettside

Disse to punktene bygger nemlig på prinsippet (som vi jobber etter) om at moderne teknologi kan og
bør føre til endringer i eksisterende prosesser.

Miljø og effektivitet
IKT-Norge mener at IKT ikke bare er potensielt effektiviserende i det man kan spare tid og penger,
men at det er svært store miljøgevinster å hente ved å ta i bruk effektiviserende IKT-baserte
løsninger.

Vi ønsker derfor at Justisdepartementet ser på disse enkeltsakene som et skritt langs veien til å
"miljøeffektivisere" ytterligere.

Særlig ønsker vi at departementet omdefinerer begrepet "møte". Dette begrepet innebærer per i dag,
ifølge aksjelovens forarbeider, fysisk møte.

Vi ønsker at det, i tråd med teknologisk utvikling og av hensyn til klimaproblematikk, i større grad
åpnes for at møter, særlig styremøter, kan være virtuelle.

Om grønn it og "dematerialisering"
Grønn IT handler om de potensielle klimagevinstene ved bruk av it. Et sentralt begrep i "Grønn IT"
er dematerialisering. Dematerialisering innebærer overgangen fra et fysisk produkt til et online-
produkt. Nedlasting av musikk og film på nett eller rubrikkannonser på nettet, som finn.no, er gode
eksempler på dematerialisering.

Dematerialisering er en svært miljøvennlig prosess i og med at tradisjonelt forurensende ledd i
verdikjeden, som produksjon og distribusjon, forsvinner.

Videokonferanser og andre former for "virtuelle møter" er også "dematerialisering". Virtuelle møter
erstatter reising - tradisjonelt en høykarbonprosess - med en prosess som avgir langt mindre C02-
ekvivalenter.

Og en elektronisk årsrapport, som man slipper å trykke og distribuere, er i aller høyeste grad også
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dematerialisering i det man slipper opptrykk og distribusjon av mange store trykksaker.

Felles for de nevnte løsningene er at brukeren ofte opplever like høy eller høyere nytte av produktet,
til tross for at C02-ekvivalentene reduseres. Dette er altså miljøtiltak som ikke oppleves som et
"offer".

Offentlige lokomotiv og eksempler
Det offentlige kan sette et godt eksempel ved å ta i bruk slik miljøeffektiv teknologi, få aksept for og
åpne for ytterligere bruk. Denne lokomotiveffekten bør ikke undervurderes.

NAV sitt bruk av videokonferansesystem er "best practice" i Norge. Det er også Bergen kommunes
"papirløse byråd". Slike insentiver er hver for seg viktige, og verdien av en større offentlig satsing
kan bli langt større enn summen av enkelttiltakene.

I statsbudsjettet skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet at "IKT kan og medverke til å
møte klimautfordringane", og at FAD vil "leggje vekt på tiltak som både verkar med til å fornye
offentleg sektor og som kan skape eit betre miljø. Noreg skal gå føre i klimapolitikken og offentleg
sektor skal vise veg".

FAD skriver også at "Det trengst ei samla tilnærming til korleis Noreg kan gå i spissen for utvikling
av grøne teknologiløysingar. Offentleg sektor kan som ein stor IKT-brukar spele ei viktig og
banebrytande rolle i dette arbeidet."

Om direktivet og veien videre
Grønn IT og IKT-Norge er på dette grunnlag svært begeistret for forslaget om muligheten til å
erstatte fysisk oppmøte på generalforsamling i allmennaksjeselskaper med elektronisk oppmøte. Vi
er videre enige i forslaget om å ha relevante dokumenter tilgjengelige på nett, i stedet for at de må
printes ut og sendes.

Vi mener disse tiltakene er et skritt i riktig retning - men at bør tas ytterligere skritt for å sikre
elektronisk / virtuell deltagelse i enda flere fora. Det bør åpnes for at flere møter, og da tenker vi
særlig på styremøter i aksjeselskaper, også kan være virtuelle.

Mvh

Benedicte Fasmer Waaler
Prosektleder Grønn IT
IKT-Norge
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