
 

 

 

 

 

 

Høring – forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft 
Det vises til Finansdepartementets brev datert 30. oktober 2020 og Finanstilsynets høringsnotat 
av 27. oktober 2020 om ny lov om opplysninger om bærekraft. 

Folketrygdfondet støtter forslaget om å gjennomføre offentliggjøringsforordningen og 
klassifiseringsforordningen i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Folketrygdfondet ønsker å 
understreke viktigheten av at norske foretak er underlagt de samme opplysningskrav som 
tilsvarende foretak i EU. Videre er det viktig at ikrafttredelse av reglene, herunder de detaljerte 
opplysningskravene som følger av tekniske screening-kriteriene på nivå 2, skjer samtidig i Norge 
og i EU.    

I høringsnotatet er det reist spørsmål om regnskapsloven § 3-3 c) om redegjørelse for 
samfunnsansvar bør flyttes til ny lov om bærekraft. Folketrygdfondet mener at plikten til å 
redegjøre for samfunnsansvar bør fremkomme av regnskapsloven. Det gjelder også for 
tilsvarende bestemmelse i forslaget til ny regnskapslov § 9-6 om «Annen forklarende og 
beskrivende informasjon», som erstatter dagens regnskapslov § 3-3 c). Regnskapsloven § 3-3 c) 
gjelder for alle børsnoterte foretak, uavhengig av antall ansatte, mens kravet til å rapportere etter 
klassifiseringsforordningen gjelder for foretak med 500 ansatte. Folketrygdfondet er opptatt av 
at de foretak vi er investert i redegjør for sitt samfunnsansvar, uavhengig av om de er omfattet av 
opplysningskravene etter klassifiseringsforordningen. Regnskapsloven § 3-3 c) er nært knyttet til 
alminnelig regnskapsrapportering, og har et videre anvendelsesområde enn forordningene som 
gjennomføres i lov om opplysninger om bærekraft. På denne bakgrunn bør kravet til å redegjøre 
om samfunnsansvar i regnskapsloven ikke bør flyttes til ny lov. 

Vi registrerer at offentliggjøringsforordningen ikke vil komme til anvendelse for 
Folketrygdfondets virksomhet og forvaltning. Vi er enige i at hensynet til investorbeskyttelse ikke 
er relevant i denne sammenheng. Videre er Folketrygdfondet omfattet av andre detaljerte 
opplysningskrav og krav til rapportering, herunder om bærekraft, som vil gi tilfredsstillende 
informasjon.  
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Med vennlig hilsen 
Folketrygdfondet 

Christina Stray   
Direktør Compliance og juridisk  
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 

 

 

 


	Høring – forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

