
14 NR. 4 > 2012

Samfunnsansvar

Revisorforeningens 
konferanse om  
integrert rapportering
19. april avholdt Revisorforeningen konferansen «Integrert rapportering – fremtidens 
investorinformasjon?» på Hotel Continental i Oslo. Konferansen, den første i Norge 
om integrert rapportering, samlet nær 100 deltakere fra næringslivet, myndigheter, 
organisasjoner og revisorbransjen.

I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av 
bedriftenes samfunnsansvar. Samfunnsansvarsrapporter har mange navn, blant 
annet bærekraftsrapport, miljørapport og CSR-rapport, og de kan dekke ulike for-
mål. Vi snakker om integrert rapportering når informasjon om miljøpåvirkning, 
sosiale forhold og foretaksstyring gis sammen med finansiell informasjon.

Etterspør bedre samlet 
rapportering
Investorer og andre aktører i kapitalmarke-
det etterspør i stadig større grad bedre 
samlet rapportering av vesentlige forhold 
som har betydning for foretakenes verdi-
skaping på kort og lang sikt. Deltakerne 
fikk høre foredrag som ga innsikt i den 
mest aktuelle tenkningen for hvordan fore-
takene i sin rapportering kan trekke ut og 
presentere mest mulig relevant finansiell 
og ikke-finansiell informasjon på en over-
siktlig og pålitelig måte.

Kommunisere det som er viktig
Paul Druckman, CEO i International 
Integrated Reporting Council (IIRC), 
innledet med å fortelle om hvorfor det er 
nødvendig med en slik integrert rapporte-
ring, hva den innebærer og hva som må til 
for at den skal lykkes. Han pekte spesielt 
på at det sentrale i foretakenes rapporte-
ring bør være å kommunisere det som er 
viktig for investorene heller enn å oppfylle 
rapporteringskrav – «move from compli-
ance to communcation». De selskapene 
som allerede i dag rapporterer integrert om 
finansiell og ikke-finansiell informasjon, 
sier at de viktigste gevinstene så langt har 
vært at de på den måten får rapportert 
eksternt mot de resultatindikatorene som 
er mest sentrale i selskapets forretnings-
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Er du klar for nye faglige utfordringer og til å ta et nyttig steg i karrieren? Vi har ledig stilling for en 

 statsautorisert revisor ved vår seksjon for revisorer og regnskapsførere. Gjennom arbeidet i  Finanstilsynet 

vil du bidra til å påvirke rammebetingelsene for revisjon i Norge. Kravene til off entlig revisortilsyn blir 

mer og mer synlige og skjerpet, både i Europa og i andre land. Hos oss vil du være med på å utvikle 

 revisortilsynet i Norge i samsvar med dette, og får følge tett hvordan revisjons bransjen påvirkes. 

En jobb hos oss er både en jobb for staten og en jobb for fi nansbransjen. Å jobbe for staten gir mer enn 

trygge og solide  arbeidsbetingelser, og kontroll på egen fritid. Det gir også  mulighet for å ivareta v iktige 

samfunnsoppgaver. Revisortilsynet  bidrar til å sikre at allmennheten har tillit til fi nansiell rapportering, 

noe som er nødvendig for et velfungerende verdipapirmarked.  Finanstilsynets kontaktfl ate er stor. Vi vil 

sørge for at du får brukt den kompetansen og de egenskapene du har, og vi vil gi deg nye utfordringer. 

 Dessuten sørger vi for at du kan gjennomføre det lovfastsatte etterutdanningskravet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonssjef Kjersti Elvestad, tlf 22 93 99 18 eller til  

direktør for  regnskaps- og revisortilsyn Anne Merethe Bellamy, tlf. 22 93 98 43
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Les mer om stillingen og søk på:

Ledig stilling i Finanstilsynet:

Statsautorisert revisor 

www.fi nanstilsynet.no/jobb

Finanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen fi nans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, 
eiendomsmegling, inkasso og  regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende 
måte. Finanstilsynet har også ansvar for å følge opp at noterte foretaks fi nansielle rapportering er i samsvar med 
de  internasjonale regnskaps-standardene (IFRS) og for kontroll og godkjennelse av prospekter for omsettelige 
 verdipapirer. Finanstilsynet har om lag 280 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.
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strategi og at de oppnår bedre koordine-
ring og samarbeid mellom forretningsom-
råder internt.

Organisasjonen Druckman leder arbeider 
nå med å utvikle et rammeverk for integrert 
rapportering som skal kunne brukes av 
selskaper som ønsker å rapportere integrert. 
Han fortalte at de arbeider for å ha ramme-
verket på plass i løpet av 2013. Før det skal 
IIRC utgi flere fagbulletiner der de vil 
drøfte temaer som vesentlighet, sammen-
stilling av informasjon, finansiell og andre 
former for kapital, verdsetting og bekref-
telse av informasjonen. Disse vil være åpne 
for kommentarer fra interessenter.

Integrert ledelse – en forutsetning 
og en gevinst
Susanne Stormer, global sjef for bærekraft  
i Novo Nordisk, fortalte hvordan selskapet 
har jobbet med integrert rapportering  
– hvor selskapet har lykkes og hvilke utfor-
dringer de har møtt. Novo Nordisk har 
basert sine årsrapporter på integrert rappor-
tering siden 2004. Selskapet er ett av 50–60 
pilotselskaper som gir innspill om erfaringer 
og god praksis til IIRC. For Novo Nordisk 
dreier det seg om hvordan de kan innhente, 
systematisere og kommunisere forretnings-
informasjon som er sentral i ledelsens stra-
tegi og styring. Hun la vekt på at «integrert 
ledelse» er en forutsetning for, og en klar 
gevinst med, integrert rapportering. I sel-
skaper som vektlegger samfunnsansvar er 
det fortsatt vanlig å organisere dette arbei-
det i en adskilt avdeling. Rapporteringen 
skjer også tilnærmet uavhengig av den 
finansielle rapporteringen. Slik var det til 
dels også i Novo Nordisk. Denne silo-tenk-
ningen gjorde at sentrale målsetninger for 
virksomheten ikke ble sett tilstrekkelig  
i sammenheng. Det er derfor mye å hente  
i form av bedre måloppnåelse og rapporte-
ring på å få brutt ned disse siloene. Stormer 
la ikke skjul på at det har vært ressurskre-
vende å gjennomføre integrert rapportering 
i selskapet, med gjennomgående krav for 
hele rapporteringen om interne kontroller 
og datakvalitet på samme nivå som kreves 
for den finansielle rapporteringen.

Hva er viktig for din virksomhet?
Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, 
illustrerte hva som er kjernen i integrert 
rapportering ved å stille følgende spørsmål 
til topplederne i næringslivet: Hvor flink er 
du til å gi informasjon om det du mener er 
viktig for din virksomhet? Han pekte på at 
en rekke av de store problemer som verden 
står overfor – befolkningsvekst, mangel på 
ressurser etc. – også gir store følger for 

næringslivet. Investorsiden begynner også å 
ønske mer informasjonen som viser hvor-
dan virksomhetene påvirkes av dette og 
hvordan virksomhetene selv er med på å 
påvirke sine omgivelser. Som en langsiktig 
investor er poenget med dette å bli bedre i 
stand til å plukke ut de selskapene som er 
best til å tilpasse seg disse store endringene. 
Investoren gjør en analyse av hvordan ver-
den vil utvikle seg og har behov for infor-
masjon fra selskapene som er relevant for å 
vurdere om de vil være blant vinnerne. 
Kreutzers budskap var at «Næringslivets 
fremtidige vinnere er de som i strategien for 
sin kjernevirksomhet forener globale sam-
funns- og miljømessige utfordringer med 
egen lønnsom vekst».

Omfanget må ikke bli for stort
Terje Klepp, Partner i Ernst & Young, gikk 
i sitt foredrag nærmere inn på utviklingen 
av foretaksrapportering i Norge. Han trakk 
frem at staten og utlendinger sammen kon-
trollerer omkring tre firedeler av aksjene på 
Oslo Børs. Dette er typisk investorer som 
etterspør slik informasjon som integrert 
rapportering gir. Det er derfor nødvendig i 
første rekke for de børsnoterte selskapene å 
tilpasse sin foretaksrapportering i tråd med 
dette. Samtidig er det viktig både for infor-
masjonsverdien og rapporteringsbyrden at 
det samlede omfanget av rapporteringen 
ikke blir for stort. Den finansielle rapporte-
ringen til de børsnoterte foretakene har økt 
veldig i omfang særlig i de senere årene. 
Antall sider finansiell informasjon fra de 25 
største børsnoterte foretakene i Norge har 
økt med cirka 67 % fra 2002 til 2010. Mye 
av dette kan tilskrives innføringen av IFRS 
og de omfattende, og økende, krav disse 
standardene stiller til noteopplysninger. 
Legger man til rapporteringen på foretaks-
styring og bærekraft/samfunnsansvar, har 
det vært nær en dobling i omfanget av rap-

porteringen. Skal denne utviklingen snus, 
må selskapene få større mulighet til å kon-
sentrere seg om det vesentlige. Det må også 
forventes av dem.

Forventer lovendringer
Klepp viste også til lovendringer som er 
ventet fra 2013–2014 om at store foretak i 
Norge – cirka 700 selskaper – må gi infor-
masjon i årsberetningen om hvordan de 
ivaretar sitt samfunnsansvar. Forslaget, 
som var på høring i begynnelsen av 2011, 
er satt opp etter mønster av tilsvarende 
lovregler i Danmark. Selskapene skal opp-
lyse om de retningslinjene som følges, 
arbeidet med å omsette retningslinjene til 
handling og oppnådde og forventede 
resultater av arbeidet. Hvis det ikke er 
utarbeidet retningslinjer, skal det opplyses 
særskilt om det. Foretak som rapporterer 
etter de internasjonale rammeverkene FN 
Global Compact eller Global Reporting 
Initiative (GRI), behøver ikke i tillegg 
følge opplysningskravene om samfunnsan-
svar i regnskapsloven. Det er forventet at 
Finansdepartementet vil fremme en lov-
proposisjon i løpet av høsten, og han 
antok at nye lovregler kunne tre i kraft for 
regnskapsåret 2013 eller 2014.

Terje Klepp forventet at både nye lovkrav 
og forventningene fra investorer og andre 
interessenter vil lede til en større vektleg-
ging av ikke-finansiell informasjon i de 
store selskapenes rapportering de kom-
mende årene. Det er lite som tyder på at 
omfanget av den finansielle rapporteringen 
vil bli mindre på kort sikt, men på litt len-
gere sikt trodde han at en endring vil tvinge 
seg frem. Klepp var også overbevist om at 
utviklingen vil gå i retning av mer integrert 
rapportering av finansiell informasjon og 
sentral informasjon om strategi, styring, 
miljøpåvirkning og samfunnsansvar.
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1BUDSKAP: Ett av Idar Kreutzers, konsernsjef i Storebrand, hovedbudskap.


