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REGN SKAP

Ny regn skaps fø rer lov
I et for slag til ny regn skaps fø rer lov fore slås det at dag lig le der i et regn skaps sel skap ikke 
len ger må ha au to ri sa sjon som regn skaps fø rer og at et ter ut dan nin gen i stør re grad kan 
sam ord nes med et ter ut dan nin gen for re vi so rer. Ut val gets fler tall går inn for at regn skaps-
fø rer tit te len skal være «stats au to ri sert regn skaps fø rer». 

For slaget, som frem leg ges av Re vi sor- 
og regn skaps lov ut val get, vi de re fø rer i 
ho ved sak inn hold og om fang på re gu-
le rin gen fra den gjel den de regn skaps-
fø rer lo ven og -for skrif ten, men det 
fore slås også noen vik ti ge end rin ger. 

Re gu le ring på et for nuf tig nivå 

Det har skjedd sto re end rin ger i regn-
skaps fø rer bran sjen si den regn skaps fø-
rer lo ven ble ved tatt i 1993. Spe si elt 
har bruk av ny tek no lo gi på vir ket 
bran sjen i be ty de lig grad. Ut val get 
for ven ter at au to ma ti se ring av sta dig 
stør re de ler av regn skaps pro duk sjo nen 
vil føre til sto re end rin ger i mar ke det 
for regn skaps fø rer tje nes ter i ti den 
frem over. 

På tross av det te har ikke lov ut val get 
fore slått ve sent li ge end rin ger i re gu le-
rin gen. Regn skaps fø rer lo ven skal fort-
satt være ba sert på min ste krav til 
yr kes ut øver nes kva li fi ka sjo ner og skik-
ket het. Vir ke om rå det vi de re fø res i 
ho ved sak uend ret. Da gens lov er i 
ho ved sak er ret tet mot den en kel te 
au to ri ser te regn skaps fø rer. Ut val get 
fore slår at re gu le rin gen i stør re grad 
ret tes inn mot regn skaps fore ta ke ne. 
Lov reg le ne vil der med pas se bed re til 
hvor dan regn skaps fø rer virk som het 
dri ves i prak sis. 

Re vi sor for en in gen me ner at det te er en 
god til nær ming. Nett opp for di ut vik-
lin gen går fort, me ner vi at det er gode 
grun ner til å be hol de en over ord net 

re gu le ring, som blant an net ut fyl les 
gjen nom bran sje stan dar den for god 
regn skaps fø rings skikk. Re vi sor for en in-
gen går der for mot en kel te for slag fra 
uli ke mind re tall om mer om fat ten de 
re gu le ring av opp drags ut fø rel sen, opp-
be va ring av opp drags do ku men ta sjon, 
or ga ni se ring av virk som he ten og sank-
sjo ner ved brudd på reg le ne. 

To års prak sis er til strek ke lig
Vi me ner at kra ve ne til ut dan ning og 
prak sis lig ger på et for nuf tig nivå i dag. 
Ut val get fore slår at en re le vant ba che-
lor ut dan ning fort satt skal være min ste-
kra vet. Det vil være til strek ke lig for å 
ta an svar for regn skaps fø rin gen i de 
fles te fore ta ke ne. Et fler tall i ut val get 
går inn for å øke prak sis kra vet fra to til 
tre år for bache lor ut dan ne de. Sø ke re 
med re le vant mas ter grad, skal fort satt 
ha to års prak sis. Vi me ner at to års 
prak sis fort satt er et til strek ke lig min-
ste krav. Re vi sor for en in gens re pre sen-
tant i ut val get, adm. di rek tør Per Han-
stad, frem mer der for et mind re talls for-
slag om det te sam men med tre and re 
ut valgs med lem mer.

Det bør leg ges til ret te for 
re vi so re ne

Re vi so rer skal fort satt få au to ri sa sjon 
som regn skaps fø rer på grunn lag av sin 
re vi sor ut dan ning og prak sis fra re vi-
sjon. Vi me ner at god kjen te re vi so rer 
bør få ad gang til å drive regn skaps fø-
ring og være opp drags an svar lig regn-
skaps fø rer uten se pa rat au to ri sa sjon 
et ter regn skaps fø rer lo ven. Vi me ner at 
en slik dob belt be hand ling er en unød-
ven dig by rå kra ti se ring som ikke har 
noen be tyd ning for å be skyt te de 
næ rings dri ven des be hov for for svar lig 
regn skaps bi stand. Den ne for enk lin gen 

bør gjen nom fø res i lo ven. Re vi sor for-
en in gens re pre sen tant i ut val get frem-
mer der for et mind re talls for slag om 
det te sam men med tre and re ut valgs-
med lem mer.

Re vi sor for en in gen støt ter for slaget om 
å gjø re et ter ut dan nings kra ve ne for 
regn skaps fø re re mer flek sib le. På sam-
me måte som i for slaget til ny re vi sor-
lov, vil ut val get fjer ne krav til et visst 
an tall ti mer et ter ut dan ning in nen for 
en kel te fag em ner. Det sam le de ti me-
tal let jus te res fra 77 til 80 ti mer for 
hver tre års pe ri ode. For re vi so rer leg ger 
det te til ret te for at et ter ut dan nin gen i 
enda stør re grad kan sam ord nes med 
den et ter ut dan nin gen som kre ves et ter 
re vi sor lo ven. 

Dag lig le der må ikke være au to ri sert
Det gjel den de kra vet om at dag lig 
le der i et regn skaps sel skap må være 
au to ri sert regn skaps fø rer, har vært en 
ulem pe for re vi sjons sel ska per og en del 
and re sel ska per som både dri ver regn-
skaps fø ring og an nen virk som het. Det 
er po si tivt at ut val get nå går inn for å 
fjer ne det te kra vet. Dag lig le der vil 
selv sagt fort satt ha an svar for at virk-
som he ten dri ves i sam svar med de reg-
le ne som gjel der, men krav om au to ri-
sa sjon er først og fremst re le vant for de 
opp drags an svar li ge. I til legg fore slår 
ut val get at en au to ri sert regn skaps fø rer 
skal ha et sær lig an svar for kva li tets sty-
rin gen i et regn skaps fore tak. 

Tit te len bør fort satt være 
au to ri sert regn skaps fø rer

Fler tal let i ut val get går inn for å end re 
regn skaps fø rer tit te len fra «au to ri sert 
regn skaps fø rer» til «stats au to ri sert 
regn skaps fø rer». Re vi sor for en in gen ser 
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in gen grunn til å end re den tit te len vi i 
dag har i lo ven. Det te er en vel inn ar-
bei det tit tel som er godt kjent blant 
bru ker ne av regn skaps fø rer nes tje nes-
ter. Vi me ner i til legg at det vil være en 
for del å opp rett hol de et skille i tit tel-
bru ken mel lom re vi so rer og regn skaps-
fø re re, og at det der for vil være uhel dig 
med en slik sam ord ning av tit le ne som 
ut valgs fler tal let fore slår. Re vi sor for en-
in gens re pre sen tant frem mer med den-
ne bak grunn et mind re talls for slag 
sam men med tre and re ut valgs med-
lem mer om å be hol de tit te len «au to ri-
sert regn skaps fø rer».

Formålet med autorisasjons
ordningen
Autorisasjonsordningen for regn-
skapsførere ble etablert i 1993. 
Autorisasjonsordningen skal sikre 
brukerne av regnskapsførertjenes-
ter et betryggende faglig kvalitets-
nivå hos regnskapsførere, og i til-
legg arbeide frem en høyere faglig 
og yrkesetisk standard blant regn-
skapsførerne. Loven skal sikre at 
de næringsdrivende, særlig i små 
og mellomstore foretak, har til-
gang på kompetente samarbeids-
partnere i utførelsen av sine regn-
skapsplikter etter bokføringsloven, 
regnskapsloven og skatte- og 
avgiftslovgivningen.

Det som er utredet
Utvalget har gjennomgått  
regnskapsførerlovgivningen for å 
vurdere behov for endringer i lys 
av utviklingen siden regnskaps-
førerloven ble vedtatt i 1993. 
Utvalget har fortolket sitt mandat 
slik at det har ligget utenfor opp-
draget å foreta en fornyet vurde-
ring av behovet for autorisasjons-
ordningen.

 
Kva li fi ka sjo ner

Kra ve ne til ut dan ning og prak sis skal 
set te en min ste stan dard som må opp-
fyl les av alle au to ri ser te regn skaps fø-
re re for å sik re regn skaps fø ring som 
mø ter de kra ve ne som stil les i lov giv-
nin gen. Min ste kra ve ne til ut dan ning 
og prak sis ut for mes med sik te på at 
små og mel lom sto re fore tak med 
be gren se de res sur ser og mu lig he ter til 
å vur de re regn skaps fø re rens kva li fi ka-
sjo ner, skal sik res fag lig kva li tet og 
yr kes etisk stan dard når de vel ger å 
over la te regn skaps fø rin gen til eks tern 
regn skaps fø rer. Regn skaps fø ring for 
stør re fore tak og fore tak med kom pli-
ser te skatte- og av gifts for hold mv., vil 
kre ve kva li fi ka sjo ner ut over min ste-
kra ve ne. Regn skaps fore ta ke ne på leg ges 
der for å sik re at de be sit ter nød ven dig 
kom pe tan se for å ut fø re de opp dra-
ge ne de på tar seg. Den opp drags an-
svar li ge regn skaps fø re ren har et selv-
sten dig an svar i så måte.

Ut val gets fore slår i det ve sent li ge å 
vi de re fø re de gjel den de kra ve ne til 
ut dan ning og prak sis for å få god kjen-
ning som regn skaps fø rer. Ut val get 
me ner at den tek no lo gis ke ut vik lin gen 
i regn skaps sy ste mer mv. og ut vik lin gen 
i næ rings li vet sam let sett stil ler økte 
krav til regn skaps fø rers kom pe tan se. 
Ut val get fore slår li ke vel ikke å øke 
lo vens min ste krav til ut dan nin gen. 
Kost na de ne ved det kan bli sto re, og 
ut val get vur de rer at en re le vant ut dan-
ning på bache lor nivå fort satt vil gi et 
til strek ke lig teo re tisk grunn lag for å ta 
an svar for regn skaps fø rin gen i de fles te 
fore tak. Ut val get går imid ler tid inn for 
å øke kra vet til re le vant prak sis for 
sø ke re med ba che lor grad fra da gens to 
år til tre år. For sø ke re med mas ter grad 
skal kra vet fort satt være to års prak sis.

Inn hol det i ut dan nin gen
Min ste kra vet til ut dan ning skal fort-
satt være en ba che lor grad i øko no mi 
og ad mi nist ra sjon el ler regn skap og 
re vi sjon, med krav til et mins te an tall 
stu die po eng in nen for em ner som 
un der byg ger yr kes ut øv el sen. I dag er 
sli ke krav fast satt i an be falt plan for 
bache lor i øko no mi og ad mi nist ra sjon – 
pro fi le ring regn skaps fø rer. Et ter for slaget 
skal det te lov fes tes. Vil kå re ne blir noe 
mer flek sib le enn i pla nen. På til sva-
ren de vil kår gis god kjen ning også på 
grunn lag av en mas ter grad i øko no mi 
og ad mi nist ra sjon, regn skap og re vi-
sjon el ler en an nen lig nen de mas ter-
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grad. Ut val get fore slår å vi de re fø re at 
kra ve ne til ut dan ning og prak sis for å 
få re vi sor god kjen ning skal gi grunn lag 
for god kjen ning som regn skaps fø rer. 

Vil kår om å være skik ket
Ut val get fore slår å stram me noe inn på 
vil kå re ne om å være skik ket. Det fore-
slås en ny be stem mel se om at god kjen-
ning ikke skal gis til per so ner som har 
ut vist en at ferd som gir grunn til å 
anta at ved kom men de ikke kan ut ø ve 
yr ket på en for svar lig måte. Sam ti dig 
pre si se res for hold som det skal tas sær-
lig hen syn til ved den ne vur de rin gen.

Et ter ut dan ning
Ut val get an ser at et ter ut dan nin gen bør 
gi mu lig het for spe sia li se ring og for-
dyp ning sam ti dig som at alle regn-
skaps fø re re må opp da te re sin ge ne rel le 
kom pe tan se. De gjel den de kra ve ne til 
ti me tall i en kelt fag vir ker be gren sen de. 
Det sam me gjel der vekt leg gin gen av 
et ter ut dan ning i form av kurs med 
tra di sjo nell fore les ning. Ut val get går 
der for inn for mer flek sib le krav til 
inn hol det i og for men på et ter ut dan-
nin gen. Ut val get me ner at det gjel-
den de min ste kra vet på 77 ti mer et ter-
ut dan ning over tre år fort satt er et pas-
sen de nivå, men fore slår at ti me tal let 
run des opp til 80 ti mer. 

Or ga ni se ring av virk som he ten

Ut val get fore slår over ord ne de be stem-
mel ser i lo ven om or ga ni se ring av virk-
som he ten i regn skaps fore tak. Regn-
skaps fore ta ket skal ha til gang på ka pa-
si tet og kom pe tan se slik at fore ta kets 
regn skaps opp drag kan ut fø res i sam-
svar med kra ve ne til opp drags ut fø rel-
sen. Det fore slås vi de re å lov fes te krav 
om for svar lig kva li tets sty ring og at 
også en kelt per son fo re ta ke ne un der leg-
ges ri si ko sty rings for skrif ten.

Regn skaps opp drag og 
opp drags ut fø rel sen

Ut val get me ner at det fort satt er be hov 
for et krav i lo ven om å ut fø re opp dra-
get i sam svar med god regn skaps fø-
rings skikk. Ut val get har ikke fått in di-
ka sjo ner på at den ne løs nin gen ikke 
har fun gert godt. Ut val get me ner at 

regn skaps fø rer lo ven fort satt i stor grad 
bør over la te de talj re gu le ring av opp-
drags ut fø rel sen til god regn skaps-
førings skikk. 

For at regn skaps fø rer skal være i stand 
til å ut fø re sine opp ga ver på en for svar-
lig måte, må regn skaps fø rer ta stil ling 
til om den in for ma sjo nen og do ku-
men ta sjo nen som dan ner grunn laget 
for regn skaps fø rin gen, er av til freds stil-
len de kva li tet. Ut val get an ser at over-
ord ne de krav som skal iva re ta det te, 
bør frem gå av lo ven. Ut val get fore slår 
lov krav om at regn skaps fø rer skal vur-
de re de in ter ne ru ti ne ne hos opp drags-
gi ver som er sen tra le for ut fø ring av 
regn skaps opp dra get. Hvis regn skaps-
fører av dek ker brudd på lovfastsatte 
regn skaps plik ter, skal brud de ne tas 
opp med opp drags gi ver. Ve sent li ge 
brudd skal tas opp skrift lig.

Opp drags an svar lig regn skaps fø rer
Det ty de lig gjø res i lov for slaget at plik-
ten til å ut pe ke en stats au to ri sert regn-
skaps fø rer som an svar lig for hvert 
regn skaps opp drag, lig ger hos regn-
skaps fore ta ket. Den som ut pe kes, må 
ha nød ven dig kom pe tan se og ka pa si tet 
til å ut fø re opp dra get. Den opp drags-
an svar li ge skal sør ge for at kra ve ne til 
opp drags ut fø rel sen mv. blir over holdt. 
Det fore slås også at en an nen stats-
auto ri sert regn skaps fø rer enn in ne-
have ren kan ut pe kes som opp drags an-
svar lig i et en kelt per son fo re tak. 

Opp drags av ta len
Et ter ut val gets opp fat ning er det vik tig 
at det er ty de lig for regn skaps fø re ren 
og opp drags gi ve ren hvil ke lov re gu ler te 
opp ga ver som regn skaps fø re ren har 
på tatt seg å ut fø re for opp drags gi ve ren. 
Det te av gjø res av opp drags av ta len. 
Ut val get fore slår der for å vi de re fø re at 
et regn skaps fore tak skal opp ret te 
skrift lig opp drags av ta le med opp drags-
gi ve ren for hvert regn skaps opp drag, 
som spe si fi se rer de lov re gu ler te opp-
gave ne som skal ut fø res. Det fore slås å 
for enk le be greps bru ken ved at opp drag 
som gjel der regn skaps fø ring kal les 
«regn skaps opp drag».

Regn skaps fø rers do ku men ta sjon
Ut val get fore slår at regn skaps fore ta-
ke ne skal opp be va re sin opp drags-
doku men ta sjon i fem år et ter regn-
skaps å rets slutt. Det gjel den de kra vet 
om ti års opp be va rings tid for de ler av 
do ku men ta sjo nen, fore slås opp he vet. 
Et ter ut val gets syn bør regn skaps fø rers 
opp be va rings plikt til sva re opp drags-
giver nes plikt til å opp be va re sitt regn-
skaps ma te ria le.

Sank sjo ner

Sy ste met med god kjen ning av regn-
skaps fø re re og regn skaps sel ska per for-
ut set ter at au to ri sa sjo nen kan kal les 
til ba ke hvis for ut set nin ge ne for å ha 
an svar for opp drag om regn skaps føring 
ikke len ger er til ste de. Ut val get fore-
slår å vi de re fø re Fi nans til sy nets myn-
dig het et ter gjel den de regn skaps fø rer-
lov til å kalle til ba ke og sus pen de re 
god kjen nin gen til au to ri ser te regn-
skaps fø re re og regn skaps sel ska per, med 
en kel te til pas nin ger.

De mest al vor li ge lov brud de ne som 
be gås av regn skaps fø re re, drei er seg om 
for sett lig med virk ning til å unn dra 
skatt og av gift og ma ni pu le ring av 
regn skaps in for ma sjon. Sli ke lov brudd 
dek kes av straf fe be stem mel ser i straf fe-
lo ven, jf. blant an net be stem mel se ne 
om regn skaps over tre del se, skat te svik 
og be dra ge ri. Fle re av straf fe be stem-
mel se ne ram mer også uakt som over-
tre del se. Et ter ut val gets syn bør sli ke 
over tre del ser fort satt for føl ges straf fe-
retts lig, og ikke med over tre del ses ge-
byr fra Fi nans til sy net. Ad gan gen til å 
kalle til ba ke god kjen nin gen, vur de res 
som et godt og til strek ke lig vir ke mid-
del for å sik re at regn skaps fø rer ne opp-
trer i sam svar med kra ve ne i regn-
skaps fø rer lo ven. 


