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Denne artikkelen viser hvorledes lover, forskrifter og næringens anbefalinger legger 

grunnlaget for at fiskale målinger og rapporteringer skjer til det beste for alle.   

I tiden rundt DotCom-boblen (2000) opplevde man tilfeller av kreativ bokføring ved å ”blåse 

opp” regnskapstallene, inklusive 

skandalen med energiselskapet ENRON 

og deres revisorfirma Arthur Andersen. 

Mange investorer gikk på en ”smell” 

denne tiden da disse i god tro kjøpte 

aksjer i slike selskaper notert på børsen. 

Ansatte i ENRON manipulerte også 

markedsprisene i California, og satte liv 

og helse på spill ved å kutte tilgangen på elektrisitet. 

ENRON-konkursen i 2001 satte fart i de amerikanske lovgiverne, og allerede få måneder etter 

skandalen var den nye loven om regnskapsførsel og ansvar; ”Sarbanes-Oxley Act” på plass. 

 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) 

 

Moral og etikk er en viktig byggestein i 

organisasjonens risikostyring.  

 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 

(NUES) er ansvarlige for å utarbeide en anbefaling 

(2004/2010) for selskaper notert ved Oslo Børs 

knyttet til god eierstyring og selskapsledelse.  

 

Anbefalingen belyser rollefordelingen mellom 

aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som 

direkte følger av relevant lovgivning. Anbefalingen 

handler også om forholdet til andre enn eiere, som 

ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og andre som 

selskapene har sitt forhold til. 

 

Selskapets styre utformer etiske retningslinjer. Disse 

beskriver bedriftens holdninger og regler for 

forretningsførsel og opptreden. 

 

Etterlevelse av anbefalingen skjer på bakgrunn av et følg- eller forklar-prinsippet. Dette 

innebærer at selskapene må redegjøre for hvordan de har innrettet seg i forhold til 

anbefalingens enkelte punkter, og eventuelt forklare hvorfor og hvordan selskapet har 

innrettet seg på en annen måte. 



Hydrokarbon-regnskap og segregering av plikter 

Vi kan definere hydrokarbon-regnskap som eierskap til gass og olje, og eierskapet følger 

hydrokarbonets vei fra reservoar til salgssted. Dette regnskapet går igjennom mange ulike 

forretningsstrukturer styrt av avtaler og kontrakter.  

 

Man trenger dybdekunnskap og forståelse når man gir seg ut på de tekniske og kommersielle 

utfordringene i hydrokarbon mengdemålesystemene og regnskapet knyttet til disse.  

Hydrokarbon-regnskap kan brytes ned til datainnsamling og verifikasjon, kalkulasjon av 

allokering, samt distribusjon av resultater (papirrapporter og datafiler).  

Dette regnskapet overvåker bevegelsene til petroleumsproduktene. Det er kanskje ikke så rart 

at mange trekker linjer mellom denne regnskapsfunksjonen og selskapets regnskap. 

Oppsplitting av plikter i de ulike stadia er viktig for å etterprøve riktigheten av hydrokarbon-

regnskapet. En fornuftig segregering av plikter vil gjøre det mindre sannsynlig at en feil (her i 

betydningen svindelforsøk) kan komme seg igjennom flere individuelle trinn i prosessen. 

Segregering av plikter gjør det langt vanskeligligere å skjule en svindel. 

 

Segregering av plikter gjør regnskapet mer transparent. 

 

Den norske straffeloven § 276 tar for seg korrupsjon og påvirkningshandel. I 2003 kom 

korrupsjonsbestemmelsene inn i straffeloven. Før de nye bestemmelsene om korrupsjon trådte 

i kraft, ble korrupsjon vanligvis vurdert etter straffelovens bestemmelser om utroskap. 



Petroleumsloven 

Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) sier (§4.10) at rettighetshaver blant annet 

skal betale en avgift beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum 

ved utvinningsområdets avskipningspunkt. 

 

(§10.6) Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet plikter å etterleve loven, 

forskrifter og enkeltvedtak gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak. 

 

(§10.8) Rettighetshavere, som sammen innehar tillatelse, er solidarisk ansvarlige overfor 

staten for økonomiske forpliktelser i henhold til tillatelsen. 

 

Av Petroleumsloven ser vi viktigheten av at beregningsgrunnlaget er korrekt for å få beregnet 

korrekte avgifter til Staten. I lisenser med flere rettighetshavere, hvor et selskap har 

operatøransvaret, er det i de andre rettighetshavernes interesse at innrapporterte data er 

korrekt. Både i forhold til allokering av inntekter, men også at de er solidarisk ansvarlig 

overfor Staten. 

 

Måleforskriften 

Oljedirektoratets måleforskrift (Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for 

beregning av CO2-avgift) sier (§5) at rettighetshaveren og andre som deltar i 

petroleumsvirksomheten skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem som skal 

omfatte organisering, prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendig for å sikre 

etterlevelse av kravene i denne forskriften. 

En kvalitetssikringshåndbok for drift av målesystemer skal utarbeides. 

(§6) Funksjons- og ansvarsområde for personell som har tilsyn med eller utfører oppgaver 

vedrørende målesystemet skal dokumenteres i rettighetshaverens organisasjonsplan. 

Personellets plikter, ansvar og myndighet skal være beskrevet. 

(§ 7) Rettighetshaver skal sørge for 

verifikasjon av fiskale tall og 

kalibreringsrapporter for utstyr omfattet av 

denne forskriften. 

(§29) Det skal kunne dokumenteres at 

kvaliteten på målinger er som nevnt i denne 

forskriften og at det er samsvar mellom 

rapporterte og målte kvanta. Alle måledata 

som denne forskriften omfatter skal 

rapporteres i PetroBank-systemet. 

Av Måleforskriften ser vi at Oljedirektoratet setter rammer for at operatørselskapet 

rapporterer solgte petroleumskvanta korrekt, og at rapporteringen kan/skal verifiseres. 



Selskapets finansielle situasjon  

Utover det å rapportere riktige fiskale data til myndighetene, er det sentralt at selskapets 

finansielle situasjon er i henhold til regelverket. Vi har blant annet: 

 Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), 

 Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), 

 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven). 



Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

Hensikten med denne amerikanske loven fra 2002 er å 

straffeforfølge selskaper og personer hvor det er 

mistanke om svindel og korrupsjon, og beskytte 

interesser for personer som varsler svindelforsøk og 

selskapets aksjonærer.  

I USA hadde man i forbindelse med ENRON-skandalen 

sett grov uetisk bedriftsledelse i stor skala. Revisor-

selskapet hadde riktignok påpekt kritikkverdige forhold i regnskapet, men ga likevel etter for 

press fra ENRON-ledelsen. 

SOX setter også krav om at revisjonen skal skje ved uavhengighet. 

I tillegg til norsk lovgivning ser vi eksempler i Norge på at internasjonale selskaper gjør 

eksterne referanser til SOX. 

Selskaper som er rapporteringspliktige til US Securities and Exchange Commission (SEC) må 

opplyse om de har etiske retningslinjer og eventuelt begrunne hvorfor de ikke har det (SOX 

406). 

Her er det gjerne to paragrafer som er sentrale. 

SOX § 302: Corporate responsibility 

for financical reports 

Denne paragrafen gir selskapets 

administrative leder (CEO = Chief 

Executive Officer) og selskapets 

finansleder (CFO = Chief Financial 

Officer) personlig ansvar for korrekt 

fremstilling av selskapets finansielle 

situasjon overfor investorer. 

Ikke bare er de gjort ansvarlige for 

riktigheten av den finansielle situasjon, 

men også for å implementere finansielle 

kontrollrutiner. 

SOX § 404: Management assessment of 

internal controls 

Denne paragrafen sier at årsregnskapet skal inkludere en ”Internal Control”-rapport. Denne 

rapporten må vise administrasjonens ansvar for å etablere og vedlikehold en tilstrekkelig 

styringsstruktur.  

Det skal avgis en erklæring, også fra selskapets revisor, om styringsstrukturens effektivitet. 



3-part uavhengige auditer  

I forhold til selskapenes 

regnskaper er uavhengighet et 

stikkord for revisjon. En 

rekke aktører har den siste 

tiden vært kritiske til hvorvidt 

revisjonsfirmaene eller deres 

nærstående samarbeids-

partnere har levert tilleggs-

tjenester av en slik art og et 

slikt omfang at man kan stille 

spørsmål ved revisors 

mulighet til å ivareta sin 

uavhengighet og objektivitet. 

Vi har tidligere vist at 

rettighetshavere har et solidarisk økonomisk ansvar overfor Staten (§10.8).  

I henhold til SOX § 404 er det ikke tilstrekkelig å demonstrere at utført arbeidet blir gjort 

korrekt. Det er også nødvendig å demonstrere at korrekt arbeid blir utført. 

3-part uavhengige auditer kan være påkrevd mer enn noen gang. Det er eksempler på 

feilmålinger som kan ha gitt feilinntrykk av tilstanden til olje-/gassproduksjon. Om de ikke er 

tilsiktede (= svindelforsøk), så er det i alle fall skjedd som funksjon av feilaktige rutiner. 

 

 

Straff for oppførsel utenfor oppsatte regler finnes de fleste steder. Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

setter krav til selskapets ledelse i forhold til å plassere ansvar og etablering og verifikasjon av 

rutiner som øker sjanser for at svindelforsøk skal oppdages. 


