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HØRINGSSVAR - BOKFØRINGSSTANDARDSTYRET - FORSLAG OM 

AVVIKLING 

 

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) sendte på høring forslag om avvikling av 

Bokføringsstandardstyret 30. november 2015, og at eventuelt videre arbeid skal ivaretas av 

Regnskapsstandardstyret.  

 

Fagforbundet støtter ikke fremlagte forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret. 

Forslaget vil gi retten til utforming av regelverk også for virksomheter i offentlig sektor til 

Regnskapsstandardstyret, noe som er uheldig.   

 

Det er viktig at eksisterende skille mellom regnskapslovgivning og bokføringslovgivning 

opprettholdes, også med hensyn til standarder. I NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt 

legges det til grunn at alle bokføringspliktige har regnskapsplikt ut fra regnskapsloven, 

men slik er det ikke. Alle regnskapspliktige er bokføringspliktige, men ikke alle 

bokføringspliktige har regnskapsplikt ut fra regnskapsloven. Det gjelder for eksempel 

kommuner. Regnskapsstandardstyret ivaretar regelverket bare for de med regnskapsplikt ut 

fra regnskapsloven. Derfor er det uheldig å overlate tolkningen av bokføringslovens 

regelverk til Regnskapsstandardstyret.   

 

Fagforbundet er i tillegg uenig i begrunnelsen for forslaget om at det ikke lenger er behov 

for Bokføringsstandardstyret. Det vil også i fremtiden komme nye oppgaver og områder 

hvor det vil være behov for endringer på området, blant annet med utgangspunkt i ny 

teknologi knyttet til alternative betalingsløsninger.  

 

Det er vesentlig at alle som benytter bokføringsregelverket får mulighet til å bidra i 

arbeidet med utarbeidelse av nye eller revidering av eksisterende standarder. Ved å 

gjennomføre forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret vil mange som benytter 

bokførings - regelverket ikke ha mulighet til å påvirke god bokføringspraksis videre, og 

heller ikke bidra med verdifull kompetanse. 

 

Fagforbundet mener primært at utforming av regler og forskrifter er et offentlig ansvar og 

bør utføres av et offentlig oppnevnte utvalg. Fagforbundet støtter derfor ikke fremlagte 



  

forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret og mener at styret bør videreføres, og 

med oppnevnelse av personer fra både offentlig og privat sektor. 

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 

 

 

 

Mette Nord 

Forbundsleder 

(sign.)  

        Fanny Voldnes 

        avdelingsleder  

 

  

  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur. 
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Høring - Bokføringsstandardstyret - Forslag om avvikling 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt et forslag fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) 

om å avvikle Bokføringsstandardstyret (BSS). LO stiller seg kritisk til dette. 

 

Bokføringsloven danner grunnlag for regnskapet til blant annet offentlig sektor og for skatte- 

og avgiftsrapporteringen.  

 

Offentlig sektor er regnskapspliktig, men etter regelverk som styres av andre organer enn 

NRS, blant annet God kommunal regnskapsskikk (GKRS). Bokføringsloven har stor 

betydning for offentlig sektor. LO anser at det kan være uheldig å legge regulereringen av 

bokføringen, som omfatter både privat og offentlig sektor til organet for privat sektor, NRS.  

 

Forskjellene mellom privat og offentlig sektor og kompleksiteten i regelverket kan videre 

skape behov for omfattende endringer i bokføringsloven. Høringsbrevet formulerer da også 

dette. I denne situasjonen anser LO at det virker noe forhastet å avvikle BSS. Hvis det videre 

er slik at beslutningen om å avvikle BSS er ledsaget av et ønske om å legge BSS inn under 

NRS på et senere tidspunkt bør NRS være klar over at dette kan skade legitimiteten til NRS 

og legge føringer for at en ikke bør legge regulative oppgaver til en privat stiftelse. 

 

Bokføringen danner også grunnlaget for skatte- og avgiftsrapporteringen. Skatte- og 

avgiftsrapporteringen er en offentlig oppgave. LO anser at det ikke er åpenbart at BSS som 

setter reglene for bokføringen og dermed skatte- og avgiftsrapporteringen skal legges inn 

under NRS som er en privat stiftelse.  

 

Ut i fra de anførte punkter anser LO at det ikke er riktig å avvikle Bokføringsstandardstyret på 

det nåværende tidspunkt. Organiseringen av NRS er ikke avgjort og en bør ikke konkludere 

på organiseringen av BSS før det er avgjort hvordan NRS skal organiseres.  
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LO motsetter seg at Bokføringsstandardstyret avvikles. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Peggy Hessen Følsvik  
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Andreas Bjercke 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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Høring – forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret 

 

NHO viser til NRS' høring av forslaget om å avvikle Bokføringsstandardstyret. Vi slutter oss til 

forslaget. 

 

Bokføringsstandardstyret fikk ved etableringen i 2005 i oppdrag å forvalte utviklingen av 

standarden god bokføringsskikk. Det er vår oppfatning at Bokføringsstandardstyret har funger godt 

i de ti årene siden etableringen. Standardstyret har gjort en viktig og god jobb med 

bokføringsstandarder, uttalelser og utredninger av endringer i bokføringslovgivningen.  

 

Arbeidet med å gi standarden et innhold synes nå å være tilnærmet fullført, og en avvikling av 

Bokføringsstandardstyret vil være en naturlig følge av dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 

Næringspolitisk område 

 

 
Ingebjørg Harto 

direktør 
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Bokføringsstandardstyret – forslag om avvikling 
 

Vi viser til brev av 30. november 2015 om at Stiftelsesstyret i NRS har sendt et forslag om 

avvikling av Bokføringsstandardstyret (BSS) på høring. Tidsperspektivet på avviklingen vil 

være juni 2016. 

 

En arbeidsgruppe i NRS har evaluert arbeidet i BSS og arbeidet med god bokføringsskikk, og 

har kommet til at oppgavene til BSS nå kan synes å være tilnærmet fullført og derfor kan 

avvikles. Det er utarbeidet standarder og regler for de områder hvor det har vært identifisert et 

slikt behov. Dersom det likevel oppstår behov for nye standarder/uttalelser på bokførings-

området, vil NRS kunne sette ned arbeidsgrupper for å se på dette. NRS vil også ivareta 

oppgaven med vedlikehold av gjeldende standarder/uttalelser når dette viser seg nødvendig. 

 

Norsk Øko-Forum (NØF) er enig i forslaget om å avvikle BSS, men med en annen og mer 

prinsipiell begrunnelse.  

 

I vår høringsuttalelse om Regnskapslovutvalgets utredning (NOU 2015:10 Lov om 

regnskapsplikt), ga vi uttrykk for at det var prinsipielt uheldig at private aktører 

(Stiftelsesstyret) de facto skal kunne ha bestemmende innflytelse på regnskaps- og 

bokføringsstandardene. Utvikling av slike standarder ligger så nært opp til lovgivning, og som 

får lovs kraft på områder som er særdeles viktige for myndighetsutøvelsen, at slike oppgaver 

da ikke bør tilligge private aktører. Videre påpekte vi at offentlige myndigheter i dag er 

kraftig underrepresentert i Bokføringsstandardstyret og i Regnskapsstandardstyret. 

 

”Utvalget foreslår at et flertall av medlemmene i stiftelsesstyret (3 av 5 medlemmer) 

skal være foreslått av de private stifterne og at Finansdepartementet ikke skal kunne 

instruere om standardenes innhold. Når lovgivningen i større grad skal baseres på 

regnskapsstandardene, blir det prinsipielt uheldig at kompetansen til å vedta 

regnskapsregler de facto overlates til private aktører. Departementet bør derfor 

oppnevne alle representantene til utvalget, med representanter fra næringsliv, 

høyskoler/universitet og offentlige myndigheter. Vi stiller spørsmål ved om 

Stiftelsesstyret i det hele tatt bør ha en rolle i utformingen av regnskaps- og 

bokføringsstandarder. Dette er en oppgave som ligger så nært opp til lovgivning og 

som får lovs kraft, at oppgaven prinsipielt ikke bør tilligge private aktører. Situasjonen 

i dag er også at offentlige myndigheter er kraftig underrepresentert i 

Bokføringsstandardstyret og i Regnskapsstandardstyret.” 
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Når formålet med bokføring først å fremst er å ivareta hensynet til eksterne interessegrupper, 

og særlig offentlige myndigheter (f.eks skattemyndighetene og politiet), bør utviklingen av 

bokføringsstandarder og avgivelse av prinsipielle uttalelser i større grad være styrt av 

myndighetene ved at departementet oppnevner aktuelle medlemmer til arbeidet med å utvikle 

bokføringsstandarder, og hvor flertallet av medlemmene er fra offentlige myndigheter. 

Prinsipielle uttalelser på bokføringsområdet bør, slik det i stor grad skjer i dag, foretas av 

Skattedirektoratet som forvaltningsorgan for bokføringsloven.  

 

Offentlige myndigheter har i alle år vært underrepresentert i BSS med kun to av tolv 

medlemmer, og fra juni 2014 har det kun vært èn representant fra offentlige myndigheter 

(Skattedirektoratet) og ingen som har representert kontrollmyndighetene eller politiet. Når 

hensynet til offentlig kontroll er hovedformålet med bokføringsreglene, vil en slik manglende 

deltakelse fra myndighetenes side - og at medlemmene velges av et privat styre uten 

påvirkning fra myndighetene - kunne svekke legitimiteten til standardsettingen og de 

uttalelser som måtte bli avgitt. Denne svake representasjonen fra offentlige myndigheter ble 

påpekt av NØF i et brev til Stiftelsesstyret av 30. mai 2014 i forbindelse med valget av nye 

medlemmer i juni 2014, men vi ble ikke hørt. 

 

På bakgrunn av dette har vi i dag liten tillit til at NRS og BSS skal kunne ivareta rollen som 

standardsetter på bokføringsområdet med utvikling av god bokføringsskikk, og er derfor enig 

i at BSS avvikles. 

 

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum  

Jan-Egil Kristiansen 

leder faglig utvalg 

 

Kopi:  

Finansdepartementet 

ØKOKRIM 

 



 

 

Norsk RegnskapsStiftelse 
www.regnskapsstiftelsen.no/forsidemidtfelt/innsending-horingssvar/ 
 
 
 
 

Oslo, 3. desember 2015 
 Vår ref: HE 

  

Høring – forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret 
 
Vi viser til Norsk RegnskapsStiftelses brev av 30. november 2015. 
 
Revisorforeningen har ingen innsigelser mot at Bokføringsstandardstyret avvikles.  
 
Bokføringsstandardstyret har siden 2005 utført et viktig og godt arbeidet med utvikling av 
standarden god bokføringsskikk, utformet bokføringsstandarder og avgitt uttalelser omkring 
bokføringsregelverket. NRS uttaler at arbeidet med utvikling av innholdet i begrepet god 
bokføringsskikk i alt det vesentligste nå synes å være fullført. 
 
Før avvikling tar BSS sikte på å fullføre to prosjekter ‐  
Regulering av utkontraktering av porteføljeforvaltning og endringer i GBS 9 i forbindelse med 
ny ordning for rapportering av merverdiavgift. 
 
Revisorforeningen er enig i vurderingen om at det, foruten de to gjenværende prosjekter, 
ikke er behov for ytterligere standarder eller uttalelser på området. At det kan være behov 
for å vurdere bestemmelsene i bokføringsregelverket når det gjelder oppbevaring generelt 
og elektronisk oppbevaring spesielt, synes ikke å være til hinder for avviklingen av BSS. NRS 
kan sette ned en arbeidsgruppe for å se på dette når og om det blir aktuelt. En slik 
arbeidsgruppe kan også benyttes for vedlikehold av nåværende standarder. 
 

Andre kommentarer 
Vi står gjerne til disposisjon med utdypende forklaringer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 
 

  
 Per Hanstad    Harald Brandsås 
 Adm. Direktør   Fagdirektør 
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Telefon Deres referanse Vår referanse
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Høringssvar - Forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret

Det vises til høringsnotat datert 30. november 2015.

Skattedirektoratet støtter forslaget om å avvikle Bokføringsstandardstyret. Etter Skattedirektoratets 
vurdering har Bokføringsstandardstyret hatt en viktig funksjon, særlig i den tidlige fasen når
bokføringsregelverket skulle tas i bruk. Tilfanget av saker viser at det ikke lenger er behov for et 
slikt organ.

I høringsnotatet legges det opp til at Norsk RegnskapsStiftelse vil kunne sette ned arbeidsgrupper 
hvis det skulle vise seg å oppstå "behov for nye uttalelser/standarder på bokføringsområdet". 
Skattedirektoratet legger imidlertid til grunn at at sporadiske henvendelser som gjelder fortolkning 
av lov og forskrift i alle tilfeller hører naturlig inn under myndighetenes forvaltning av regelverket. 
Den rettslige standarden god bokføringsskikk er forankret i bokføringsloven § 4. Ut fra den erfaring 
som har foranlediget forslaget om å nedlegge Bokføringsstandardstyret, antas det derfor ikke med 
det første å være behov for nye standarder på området. Hvis det senere oppstår behov for nye 
standarder på bokføringsområde bør dette løses gjennom et formelt oppnevnt organ, der 
Finansdepartementet er involvert. 

Skattedirektoratet kan likevel se at det kan oppstå behov for å etablere en arbeidsgruppe som 
vedlikeholder gjeldende standarder og uttalelser. Høringsnotatet berører imidlertid ikke spørsmålet 
om sammensetningen av slike arbeidsgrupper. 

Skattedirektoratet har i brev til Finansdepartementet den 27. juni 2014 påpekt at 
Bokføringsstandardstyret ikke lenger i tilstrekkelig grad representerer offentlige interesser. Det ble 
vist til at offentlig kontrollvirksomhet ikke lenger er representert i styret, og at det offentliges 
representasjon burde styrkes. Det ble videre pekt på behov for endringer i oppnevningsprosessene. 
Forslaget til endringer på dette området er også berørt i NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt. 
Skattedirektoratet har i sin høringsuttalelse vist til et behov for å styrke det offentliges 
representasjon i Bokføringsstandardstyret. I høringsuttalelsen har vi også bemerket at dersom 
Bokføringsstandardstyret blir nedlagt vil det være like viktig at de offentlige interessene i 
tilstrekkelig grad blir representert i eventuelle arbeidsgrupper som blir oppnevnt for å vedlikeholde 
eksisterende uttalelser og standarder. 
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Med hilsen

Astrid M Dugstad Tveter
Seksjonssjef
Rettsavdelingen, foretaksskatt
Skattedirektoratet

Rune Tystad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Høringsbrev Bokføringsstandardstyret 
 

Vi viser til Norsk RegnskapsStiftelses høringsbrev av 30.11.15 med forslag til avvikling av 

Bokføringsstandandardstyret.  

 

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) ved fagkomiteen for regnskap- 

og revisjonsfag, har utarbeidet følgende høringssvar: 

 

1) Stiftelsestyrets begrunnelse for avvikling av Bokføringsstandardsstyret er at «arbeidet 

med å gi begrepet god bokføringsskikk et innhold i det alt vesentlige er fullført». Dette 

forutsetter at det ikke foreligger vesentlige forhold rundt bokføringen som ikke er avklart 

gjennom bokføringsstandard eller uttalelse om god bokføringsskikk. NRØA støtter 

Stiftelsesstyret i at innholdet i begrepet god bokføringsskikk i det alt vesentligste er avklart 

gjennom eksisterende bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk. NRØA vil 

likevel understreke viktigheten av at eksisterende bokføringsstandarder mv. blir vedlikeholdt i 

tiden fremover, og at det ved behov for nye bokføringsstandarder mv. raskt kan utarbeides ny 

regulering. NRØA er bekymret for at vedlikeholdsarbeidet og arbeidet med eventuelle nye 

bokføringsstandarder mv. vil bli skadelidende ved at det ikke lenger eksisterer et eget organ 

under Stiftelsesstyret som ivaretar dette arbeidet. Stiftelsesstyret uttaler at dette søkes løst ved 

at det opprettes egne arbeidsgrupper ved behov. Terskelen for å opprette slike arbeidsgrupper 

må være tilstrekkelig lav til at arbeidet med å gi god bokføringsskikk et innhold fortsatt blir 

ivaretatt. NRØA ønsker også å bemerke at opprettelsen av ad-hoc-arbeidsgrupper vil kunne gå 

ut over kontinuiteten i arbeidet med bokføringsstandarder mv. 

 

2) NRØA ønsker også å understreke viktigheten av bokføringsstandarder mv. i 

undervisning og veiledning av studenter. Bokføring inngår som en grunnleggende del av 

finansregnskapsfaget i høyere utdanning. Bokføringsstandardene mv. gir foreleser og student 

en kilde til å fastslå hva som er korrekte bokføringsløsninger på lavere nivå enn 

bokføringsloven. Uten bokføringsstandarder mv. ville undervisningen innen bokføring blitt 

mer vilkårlig og trolig svakere forankret i god bokføringsskikk. Det er derfor viktige faglig-

pedagogiske argumenter for at arbeidet med bokføringsregelverket videreføres. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

  

Bjarte Ravndal Mona Majgaard 

Leder NRØA  seniorrådgiver 

 

 
 



 

 
 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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