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Høringssvar - NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi
Vi viser til høringsbrev datert 12.12.2018 om rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte
risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.
AksjeNorges hovedsynspunkter:
Klimarisikoutvalget har leverte en god rapport som viser tydelig fremtidens utfordringer. AksjeNorge
støtter utvalgets anbefalinger for privat sektor og finansmarkedet.
AksjeNorge er spesielt opptatt av faktorer som vil gjøre det enklere for befolkningen å forstå hvordan
de kan investere i aksjer, fond og andre verdipapirer. Stadig flere småsparere og investorer etterlyser
merking av verdipapirer som sikrer at det de velger å spare/investere i, har så korrekte opplysninger
som mulig knyttet til klimarisiko. Dermed må både selskaper, børs, forvaltere og analysemiljøer gis
tydelige rammebetingelser og muligens incentiver for å faktisk merke korrekt.
Rapportering av klimarisiko:
AksjeNorge ser positivt på bruk av et felles globalt rammeverket (slik TCFD er). Det er nok flere
årsaker enn bare kunnskap til at selskaper enda ikke rapportere ihht til dette; Ny rapportering krever
ofte mange ressurser og er kostnadskrevende. Det er viktig for investorer at slik rapportering heller
ikke blir for kompleks til å forstå og ikke blir for kompleks til å gjennomføre innen rimelighetens
økonomiske rammer.
Videre bør Regnskapslovens paragraf 3.3 utfordres: Denne sier store selskaper skal med årsrapporten
rapportere samfunnsansvar, og gjør de ikke, må de oppgi grunnen. Det har i dag ingen konsekvenser
for å ikke rapportere. Loven burde endres:
•
•

Denne samfunnsansvarsrapporterten bør også inkludere klimarisiko .
Og i rapporten må selskapet bruke anerkjente metoder f.eks. TCFD-rammeverket.

På denne måten får man synligjort alt det positive arbeidet som allerede gjøres for å redusere
klimarisiko. Og vi stimulerer til befolkningens interesse for å delta i den norske verdiskapningen.
Med dette kan Norge bli en rollemodell i global sammenheng. I det minste burde alle selskaper
staten har eierandel i eller eier alene, rapportere på dette.
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