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Kommentaren

Derfor er  
forenkling viktig
Vi vedtar lover og reguleringer i høyt tempo, både våre egne og implementeringer av 
EU-direktiver. Satt på spissen; vi vedtar så mange lover at vi må vedta nye lover om 
hvordan vi forholder oss til de første lovene.

Det norske samfunnet anno 2012 er i ferd 
med å bli så komplekst at kostnadene ved 
rapportering og dokumentasjon hemmer 
både vekst og verdiskapning.

Sjekklisten
Som en konsekvens må vi også i et stadig 
økende omfang etablere systemer for  
å kunne dokumentere at vi har forholdt 
oss til lover og regler. Det gjelder revisorer, 
men også leger, lærere, byråkrater og en 
hel rekke andre yrkesgrupper. Har vi nådd 
et punkt hvor det er blitt viktigere å krysse 
av på sjekklisten, enn å snakke med pasi-
enten, eleven eller klienten? Følger vi ikke 
sjekklisten til punkt og prikke, risikerer vi 
å møte granskere som ofte er mer opptatt 
av hvilke skjemaer vi fylte ut enn hvilke 
vurderinger vi gjorde.

Dokumentasjon før alt annet
Konsekvensen av dette er et komplekst 
samfunn som bruker mer tid på dokumen-
tasjon, enn på å bruke hodet. Mange 
bedriftsledere, ikke minst i små og mel-
lomstore bedrifter, hevder at de bruker 
mer tid på rapportering og dokumentasjon 
enn på å lede bedriften sin.

Mye er blitt enklere
I et slikt samfunn er det ikke rart at for-
enkling blir et sentralt tema. Tenk bare på 
et eksempel fra privat virksomhet: bestil-
ling av flybilletter. Før måtte du ringe til et 
reisebyrå, som ringte til et flyselskap, som 
hadde et IT-system, som måtte sjekke om 
det fantes en reise som passet og som 
måtte skrive ut en billett, sende denne til 
deg, kreve betaling, og så videre… Total-
kostnaden var flere hundre kroner pr. bil-
lett. I dag går du inn på nettet, bestiller et 
sete, og tar med deg mobiltelefonen på 
flyplassen. Vesentlig enklere, alle er mer 

fornøyde, og kostnaden er visstnok under 
ti kroner pr. prosess.

Tenk om myndighetene kunne oppnå 
samme gevinst når det gjelder krav til 
rapportering og dokumentasjon fra 
næringslivet?

Derfor har Regjeringen satt i gang forenk-
lingsprosjektet enklere regler.no. Går du 
inn på portalen enklereregler.no, vil du se 
en hel rekke forslag til forenklinger. Mange 
av dem virker fornuftige, selv om det kan 
legges til at svært mange av forslagene 
handler om forenkling for privatpersoner, 
og i langt mindre grad for næringslivet.

e-forvaltning i verdensklasse
Regjeringen har etablert en meget ambi-
siøs visjon om e-forvaltningstjenester til 
bruk mellom næringsliv og statlig sektor. 
Altinn er plattformen som Nærings- og 
handelsdepartementet har satset på for  
å oppfylle visjonen om «e-forvaltning  
i verdensklasse». Det er ingen tvil om at 
Altinn har ført til betydelige forenklinger. 
Bare tenk på hvordan du leverte selvan-
givelsen før, kontra hvordan du gjør det 
nå. Jeg tror mange gjerne skulle ha sett 
den samme utviklingen på en rekke andre 
områder.

Det er imidlertid alvorlig at brukerne av 
Altinn til tider opplever så store problemer 
med plattformen at det ble tatt opp i Stor-
tinget i januar i år. Finansministeren måtte 
svare for hvilke tiltak Nærings- og han-
delsdepartementet har og vil iverksette for 
å sikre en stabil og robust Altinn-platt-
form. Vi får virkelig håpe at de proble-
mene vi har opplevd det siste året nå er et 
tilbakelagt stadium, og at vi fremover kan 
fokusere på Altinn som et viktig bidrag til 

forenklingen i samhandlingen mellom 
statlig sektor og næringslivet.

Engasjerer oss sterkt
26. mars i år lanserte nærings- og handels-
minister Trond Giske regjeringens strategi 
for små og mellomstore bedrifter. Målet er 
å gjøre hverdagen enklere for disse bedrif-
tene som står for nesten 2/3 av sysselset-
tingen innen privat sektor. Gjennom for-
skjellige forenklingstiltak er regjeringens 
mål å redusere administrative kostnader 
for næringslivet med ti milliarder kroner 
innen utgangen av 2015. Få av tiltakene er 
imidlertid tall- og tidfestet og hoveddelene 
av dem er ganske generelle. Revisorfore-
ningen har over lang tid engasjert seg 
sterkt i forenklingsarbeidet som ikke minst 
er viktig for at vi skal få til den nyskapnin-
gen og veksten i næringslivet som det nor-
ske samfunnet er helt avhengig av. Derfor 
er det også helt avgjørende at Regjeringen 
har stort trykk på dette arbeidet og at alle 
berørte departementer følger opp. Vår 
forening ønsker også i fremtiden å være en 
aktiv bidragsyter i forenklingsarbeidet og 
vil fortsette arbeidet med å komme med 
konstruktive forslag til forenklinger innen 
områder hvor vi har kompetanse.

Enkelt spørsmål – vanskelig å besvare
Hvordan er det så med oss revisorer, er vi 
bevisste på at vi ikke skal bidra til et doku-
mentasjonssamfunn hvor dokumentasjo-
nen blir viktigere enn det å bruke hodet  
og faktisk gjøre de rette tingene? Det er 
enkelt å stille spørsmålet, men langt van-
skeligere å svare. I denne omgangen vil jeg 
nøye meg med å peke på at dette er et 
spørsmål som både revisjonsprofesjonen, 
lovgiverne og de som er satt til å regulere 
oss må ta på alvor.



«Da Anne ble ansatt som økonomisjef føltes det helt perfekt»
Nå er hun bare monsteret i fjerde etasje, en opplagt feilansettelse. Ansettelser er risikofylt. Men risikoen kan reduseres. 
I fjor rekrutterte Randstad 283 ledere og fagspesialister innen økonomi og regnskap til norske bedrifter. Vår metodikk er 
grundig utprøvd. Vi benytter bare sertifiserte verktøy for dokumentasjon av både kompetanse og adferd. Vi som rekrutterer 
er erfarne økonomer, derfor forstår vi oppgavene vi rekrutterer til, ambisjonene til kandidatene og bedriftenes behov. 
Det lønner seg å ha kontakt med Randstad. Det ville også vært det beste både for Anne og bedriften.
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 Vi finner den beste kandidaten
www.randstad.no
Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin
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Akelius Revisjon hjelper deg med å oppfylle
dokumentsjonskravene i RS på en svært
effektiv måte.

Akelius Revisjon kan tilpasses klientens
størrelse, oppdragsrisiko og din egen metodikk.
Programmet er fleksibelt og kan også 
justeres underveis med hensyn til endring i
størrelse, risiko eller andre forhold.

Akelius Revisjon er delt i følgende arbeids-
områder: Basisopplysninger, planlegging,
utførelse og rapportering.

FOR MER INFORMASJON,
RING 22 34 60 00 
ELLER SE PÅ WWW.AKELIUS.NO
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Er du à jour 
med de nye internasjonale

revisjonsstandardene?

Oversiktlig trestruktur
Fungerer som en rød tråd som
guider deg gjennom hele 
planleggingsfasen.

Slutt på mange ”gule lapper”
Gir deg mulighet til å gjøre noteringer
fortløpende.

Enkele fleksible tilpasninger
Gir deg muligheten til å tilpasse
trestrukturen etter risikobehovet.
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