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Kommentaren

Åpenhet skaper  
forandring
Åpenhet bidrar til ønsket endring og bærekraftig verdiskapning for både foretak og 
samfunn. Som yrkesutøvere er det derfor viktig at vi deltar i debatten om hvor viktig 
åpenhet er i foretakenes rapportering til omverdenen.

1. juni i år trådte paragraf 3–3c i regn-
skapsloven, som pålegger store foretak å gi 
en årlig redegjørelse om sin håndtering av 
samfunnsansvar, i kraft. Redegjørelsen, 
som skal undertegnes av styret, skal dekke 
temaer som menneskerettigheter, arbeids-
takerrettigheter og sosiale forhold, miljø 
og korrupsjonsbekjempelse, og hvilke 
retningslinjer, prinsipper og prosedyrer 
som foretaket har etablert for å integrere 
disse hensynene i virksomheten. Foretak 
som har etablert slike retningslinjer, skal 
også gi opplysninger om resultatene som 
er oppnådd og forventningene til arbeidet 
med samfunnsansvar fremover i tid. Der-
som et foretak ikke har innført retningslin-
jer for samfunnsansvar, skal det opplyses 
om dette.

Korrektiv til uønsket adferd
Formålet med lovbestemmelsen er  
å fremme åpenhet om hvordan styret  
og ledelsen arbeider med å integrere  
samfunnsansvar i foretakets virksomhet. 
Lovgiverne har lagt seg på en linje hvor det 
forutsettes at åpenhet vil bidra til en større 
oppmerksomhet om hva som oppfattes 
som aksepterte normer for samfunnsan-
svarlig virksomhetsutøvelse. En oppmerk-
somhet som vil gi viktige korrektiver til 
foretak som oppfattes å være i utakt med 
hvordan omverdenen mener at samfunns-
ansvar skal tas i betraktning. Med andre 
ord at åpenhet skal bidra til ønsket adferd 
hos foretaket som igjen skal bidra til bære-
kraftig vekst og utvikling både for fore-
taket og for samfunnet.

På agendaen
Fra enkelte hold hevdes det at lovgivers 
tilnærming ikke vil bidra til ønsket adferd 

hos foretakene, og at foretak som er opp-
tatt av å rapportere åpent og ærlig om sin 
håndtering av samfunnsansvar i verste fall 
kommer dårligere ut enn mindre åpne 
konkurrenter som feier problemene under 
teppet. Min erfaring er at mange foretak 
arbeider aktivt og målrettet med disse 
temaene i dag og at større åpenhet bidrar 
til at både styre og ledelse sørger for at 
samfunnsansvar prioriteres, både i forhold 
til strategi og til daglig drift.

Renommé viktigst
Nylig fikk jeg på pulten resultatet av  
intervjuer av 200 ledere for foretak innen 
finansnæringen fra forskjellige deler av 
verden som ble gjennomført første kvartal 
i år. På spørsmål om hva som var viktig for 
å sikre fremtidig vekst i foretakene de 
leder, svarte 90 % at det aller viktigste var 
at veksten ikke må skje på bekostning av 
foretakets renommé. Det er ingen tvil om 
at lederne gjennom dette svaret også gir 
uttrykk for en holdning til viktige sam-
funnsspørsmål som er ganske så annerledes 
enn for bare noen år tilbake. Det er nok 
også åpenbart at holdningsendringen er  
et resultat av viktige korrektiver fra omver-
denen, representert ved myndigheter,  
kunder, investorer, media og andre.

Er alt lovlig akseptabelt?
Mange har sikkert fulgt med i debatten 
som foregår i diverse fora om i hvilken 
grad det skal tas hensyn til samfunnsmes-
sige perspektiver i vurderingen av om all 
lovlig skatteplanlegging er akseptabel. Selv 
om denne problemstillingen ikke er av ny 
dato, skjøt debatten virkelig fart da 
nyhets byrået Reuters i fjor avslørte at  
Starbucks i Storbritannia nesten ikke 

hadde betalt skatt siden de åpnet virksom-
heten der tilbake i 1998. Etter protester  
og boikott fra kunder har selskapet etter 
sigende gått med på å betale en frivillig 
skatteregning av en viss størrelse både for 
2013 og 2014. Jeg vil tro at det i flere 
styrerom nå enn tidligere diskuteres hvor-
dan man bør forholde seg til lovlig versus 
akseptabel skatteplanlegging. Dette er en 
problemstilling som selvfølgelig også berø-
rer enkelte lands skattepolitikk og hvorvidt 
skattereglene i enkelte land er rettferdige  
i forhold til andre lands skatteregler. 
Debatten om skatteplanlegging over  
landegrensene har i løpet av kort tid blitt 
et tema som både foretak og stater må 
håndtere ut fra nye samfunnsmessige  
perspektiver og hvordan korrektiver fra 
omverdenen skaper endring.

Støtt IIRC!
Som yrkesutøvere er det viktig at vi deltar  
i debatten om hvor viktig åpenhet i foreta-
kenes rapportering til omverdenen er, ikke 
primært for rapporteringens skyld, men 
fordi åpenhet bidrar til ønsket endring og 
bærekraftig verdiskapning for både foretak 
og samfunn. I tillegg er det viktig at vi 
bidrar med vår kompetanse til å utvikle 
rapporteringsformer som dekker aktørenes 
behov for en mer samlet rapportering fra 
foretakene om finansielle forhold, fore-
taksstyring og samfunnsansvar. La oss 
derfor støtte opp under initiativene som er 
blitt tatt av International Integrated 
Reporting Council (IIRC) for å utvikle et 
rammeverk for integrert rapportering. 
IIRC er en organisasjon som er etablert av 
en rekke sentrale internasjonale organisa-
sjoner innen finans, næringsliv og fore-
taksrapportering.

Men hvis det ekspansive miljøet
du kommer til i virkeligheten er
en gjeng dinosaurer, betyr det
ulykkelige måneder som kan sende
en hel karriere i feil retning. Derfor
kan det lønne seg å ha kontakt
med Randstad. Vi rekrutterer 
ledere og fagspesialister innen

økonomi og regnskap til norske
bedrifter. Vi som gjør jobben er
selv erfarne økonomer som forstår
både ambisjonene til kandidatene
og bedriftenes behov. Det lønner
seg å ha kontakt med Randstad.

det kryr av selverklærte 
spennende bedrifter
i Norge

www.randstad.no
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Brønnøysundregistrene utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre 
og elektroniske løsninger. Forvaltning av Altinn, samordning av data i offentlig 
 sektor og veiledningstjenester er sentrale oppgaver som gjør hverdagen enklere for 
næringslivet. Brønnøysundregistrene har en nøkkelrolle i arbeidet for å gjøre 
 næringslivets forhold til det offentlige så enkel som mulig. Som ansvarlig for felles-
portalen Altinn, gjør vi informasjon og skjemaer tilgjengelig på ett sted. I bunnen  
av det hele sørger  Enhetsregisteret for at alle offentlige etater kan samarbeide og 
 utveksle data gjennom et felles organisasjonsnummer.

Adecco Økonomi & Regnskap er et eget spesialistområde i Adecco som leverer 
kvalitetssikrede kandidater innen regnskap, økonomi og lønn. Våre medarbeidere 
kan utføre alle typer oppgaver, fra enkel registrering til selvstendige oppgaver innen 
regnskap, lønn og økonomistyring. Flere av våre medarbeidere har jobbet for oss  
i mange år og kommer tilbake for nye spennende oppdrag. Adecco Økonomi og 
Regnskap er landsdekkende. I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vi spesia-
lister som jobber kun med økonomi og regnskap. Spesialistene har enten praktisk 
arbeidserfaring fra faget eller høyere utdanning innen økonomi. Adecco er Norges 
ledende bemanningsselskap og en del av verdens ledende aktør innen bemanning, 
Adecco SA. I Norge har vi mer enn 70 kontorer og avdelinger som engasjerer 6.000 
medarbeidere over hele landet – hver dag. Vi kan også tilby spisskompetanse på 
 rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister til faste stillinger, samt rådgivning 
i prosesser for endring og utvikling.

Arntzen de Besche dekker hele det forretningsjuridiske området og er et av Norges 
ledende advokatfirmaer med mer enn 130 advokater og over 180 medarbeidere.  
Vi har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim. Hos Arntzen de Besche møter du et 
mangfold av personer med forskjellig fagekspertise, bransjekompetanse og 
 næringslivserfaring. Firmaet har anerkjente eksperter innen bl.a. energi og miljø, 
 arbeidsrett, prosedyre og tvisteløsning, TMT, bank og finans, forsikring, pensjon, 
corporate, M&A, børs og verdipapir, insolvens og restrukturering, europa- og 
 konkurranserett, skatt og næringseiendom. Firmaet har bred erfaring med inter-
nasjonale transaksjoner, både for norske selskaper i utlandet og utenlandske 
 selskaper i Norge. Gjennom samarbeidet med noen av verdens ledende advokat-
firmaer tilbyr vi våre klienter et velorganisert globalt kompetansenettverk.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivnings-
tjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhets-
styring. Vi er strategisk partner for en rekke virksomheter og hjelper dem med å ut-
forme digitale løsninger som skaper nye forretningsmuligheter. Kundene setter pris 
på Bouvets gode forståelse for deres virksomhet og at vi med vårt brede tjeneste-
spekter kan være en totalleverandør for dem. Vi søker langvarige forhold til kundene 
våre. Bouvet har over 850 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige. Vår 
 erfaring er at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi 
kompetansen på tvers av selskapet, mens prosjektene forankres lokalt. Ambisjonen 
vår om «å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde 
 kundene og de mest fornøyde medarbeiderne» forplikter oss overfor både kunder og 
 ansatte. Vi ble kåret til en av Norges beste arbeidsplasser for 2012 av Great Place to 
Work Institute. Bouvet er notert på Oslo Børs.

dib er markedets mest komplette oppslagsverk innen regnskap, revisjon, lønn, skatt, 
mva og selskapsrett. I 2011 ble dib belønnet med Rosing- prisen for beste bruker-
vennlighet. I dib finner du en enkel og oversiktlig  søkemotor som gir deg de mest 
 relevante svarene øverst. Gjennom 15 år i markedet har vi etter hvert opparbeidet  
en solid kunnskapsdatabase:
• Over 1.200 maler og dokumenter
• Over 200 praktiske sjekklister
•  «Dokumentgenerator+» – lar deg enkelt fylle ut alle dokumentene i en prosess 

(eks. stiftelser, kapitalforhøyelser, fusjon etc.) på en brøkdel av tiden. 
•  Over 700 konteringsforslag oversiktlig presentert med henvisning til Norsk 

 Standard Kontoplan, satser og frister med utfyllende kommentarer og eksempler.
dib er alltid oppdatert og kvalitetssikret av interne og eksterne fagspesia lister. Ta en 
titt på våre korte introduksjonsvideoer og bli bedre kjent med oss på www.dib.no.

Møt våre utstillere!

DnR-konferansen
Gardermoen 27.–28.  augus t

Finale Systemer as har siden 1988 vært Norges ledende leverandør av program-
vare for regnskapsavslutning, skatt, ligningsdokumenter, regnskapsavstemming, 
regnskapsanalyse og prognose.

Rettsdata Regnskap og revisjon er en komplett kunnskapsbase for revisor- og 
 regnskapsbransjen, som er utviklet i samarbeid med PwC. Produktet inneholder bl.a.:
•  Dokumentmaler, sjekklister, prosessbeskrivelser og selskapsdokumenter  

– innenfor egenkapitaltransaksjoner
• Dokumentpakker
• Lover med kommentarer
• Faglitteratur
Besøk vår stand for en presentasjon.
www.rettsdata.no

PowerOffice AS er den ledende leverandøren av regnskapsmetodikk til regnskaps- 
og revisjonsbransjen. Til sammen over 8000 brukere benytter PowerOffice til blant 
annet kvalitetssikring, timeregistrering, CRM, fakturering og prosjektstyring. Fra 
 etablering i 1998 har PowerOffice levert programvare som forenkler hverdagen og 
gir våre kunder bedre tid. Gjennom våre årlige kundeundersøkelser bekrefter kunde-
ne at PowerOffice er brukervennlig, gir bedre oversikt, forenkler hverdagen og ikke 
minst at de øker lønnsomheten ved bruk av PowerOffice.
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Vil du vite mer, kontakt oss 
på 22 34 60 00, eller bestill 
direkte på akelius.no

Akelius Master er den komplette pakken du trenger for å matche 
de fl este behov og ønskemål som kundene dine har: Årsavslutning, 
Skatt, Revisjon og Dokument. Med Årsavslutning kan du også legge 
til modulen med Budsjett, Prognose og Analyse. Dermed har du alle 
skarpe verktøy samlet på ett sted, med full oversikt over oppdateringer 
og brukerlisenser. Dessuten til 25% lavere pris. Og som alltid inkluderes 
vår populære Akelius Support, som du kan kontakte så ofte du vil. 

Når du bestiller Akelius Master, kan du velge bort enten Revisjon 
eller Dokument, men er du revisor anbefaler vi sterkt at du tar alle 
fi re fra starten av.

Akelius’ Verden – vi står bak deg.

Akelius Master er den komplette pakken du trenger for å matche 

25%
lavere
pris!

PRISEKSEMPEL FOR ENBRUKER
Master I 
Årsavslutning  • Skatt • Revisjon  • Dokument  . . 26 200 kr (ord 34 950 kr)

Master II
Årsavslutning  • Skatt • Revisjon  . . . . . . . . . . . . . 21 000 kr (ord 28 000 kr)

Master III
Årsavslutning  • Skatt • Dokument  . . . . . . . . . . . 18 000 kr (ord 24 000 kr)

Ved fl ere brukere  ring oss for pris. Prisene er uten moms.
Merk! Master kan ikke kombineres med andre tilbud fra Akelius.

Akelius presenterer
stolt Akelius Master


