Til Finansdepartement

Oslo 26.10.2018
Høringsuttalelse – Ny regnskapsførerlov
Vi viser til høring på NOU 2018:9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om
regnskapsførere utsendt 19.06.18. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) ønsker med
dette å gi sine innspill til høringsforslaget.
Innledningsvis vil NKRF bemerke at vi generelt er positive til lovforslaget. Lovforslaget
legger til rette for større fleksibilitet når det gjelder innhold og form på
etterutdanningskravene for regnskapsførere. Etter vårt syn harmoniserer dette godt med
høringsutkastet til ny revisorlov.
NKRF setter pris på at lovforslaget gir en tydelig avklaring på spørsmålet om hvorvidt en
kommune kan påta seg å føre regnskap for kommunens egne selskaper.
Mange kommuners regnskapsavdeling fører i dag regnskap også for andre selvstendige
rettssubjekter. Ifølge lovforslaget vil plikten til å oppfylle vilkårene for å være autorisert
regnskapsfører, bero på en vurdering av om oppdraget utføres i næring og mot vederlag av et
visst omfang. I NOU 2018:9 kapittel 3.1.1 henvises til NOU 1983: 20 for omtale av
næringsbegrepet, men det er ikke entydig at denne tolkningen også skal legges til grunn ved
vurderingen i forslaget til ny regnskapsførerlov. Omtalen av vederlag kan leses som at det er
selve vederlaget som må ha et visst omfang før kravet til autorisasjon oppfylles, men det kan
også være at selve oppdraget må ha et visst omfang. NKRF savner derfor en tydeligere
avklaring av hva som ligger i næringsbegrepet i denne sammenhengen, samt hva som menes
med vederlag av et visst omfang.
I flere kommuner fører kommunens regnskaps- og lønnsavdeling regnskap og behandler lønn
for kirkelige fellesråd og menighetsråd/sokn. Kirkeloven § 15 pålegger kommunene ansvar
for å dekke utgifter til drift av kirkelige fellesråd og menighetsråd/sokn. I noen tilfeller løses
dette ved at kommunene yter direkte driftstilskudd til dekning av fellesrådets eller
menighetsrådet/soknets aktivitet ved kontantoverføringer. I andre tilfeller ytes tjenester for
fellesrådet/menighetsrådet som f.eks. regnskapsføring og lønnskjøring. Lovforslagets § 1-1,
1.ledd presiserer at loven gjelder adgang til å føre regnskap i næring. Vår fortolkning av
lovforslaget er at kommunenes plikt til å bidra til økonomisk dekning av
fellesrådenes/menighetsrådenes driftsutgifter medfører at regnskapsføring for kirkelige
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fellesråd og menighetsråd/sokn faller utenfor næringsbegrepet i denne sammenhengen. NKRF
antar også at vilkåret om vederlag medfører at slike oppdrag faller utenfor lovens
virkeområde.
Mange kommuner fører også regnskap for virksomheter som i utgangspunktet antas å
omfattes av lovens definisjon av regnskapsføringsoppdrag. Dette er gjerne stiftelser, legater
og fjellstyrer, der kommunene har rett til å oppnevne styremedlemmer og/eller har en sentral
rolle i de økonomiske beslutninger som fattes. NKRF antar også at kommunenes
regnskapsføring for stiftelser, legater og fjellstyrer i stor grad vil bli ansett som ubetydelig i
denne sammenhengen (beløpsmessig).
Vennlig hilsen
Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen /s/
styreleder
Ann Katharine Gardner /s/
leder regnskapskomiteen
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