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Høring - NRS (HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset 

regnskapsplikt 
 

Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjenning i LOs sekretariat 

25. mars d.å. 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringsutkast fra Norsk RegnskapsStiftelse av 20. 

desember 2018. Høringsutkastet omhandler regnskapsstandard for "God regnskapsskikk for 

foretak med begrenset regnskapsplikt". 

 

LO anser at spesielt årsberetningen er et viktig dokument for at offentligheten, ansatte og 

tillitsvalgte skal få innsyn i norske virksomheter. I Norge er det over 3000 virksomheter som 

oppfyller kravene for begrenset regnskapsplikt og som vil rapportere etter den foreslåtte 

regnskapsstandarden.  

 

Mulighetene for at ansatte og tillitsvalgtes skal kunne få innsyn i disse 

virksomhetene er blitt begrenset ved at plikten til å utarbeide årsregnskap og 

årsberetning er fjernet. Opplysningene som legges inn i Næringsoppgave 5 vil 

ikke erstatte opplysninger i et tradisjonell årsregnskap eller årsberetning. LO 

anser at den foreslåtte regnskapsstandard vil gjøre det vanskeligere for 

tillitsvalgte å utøve sin oppgave og rett til medbestemmelse når selskapenes 

økonomiske informasjon begrenses på denne måten. Regnskapsinformasjonen 

framstår som "sekkeposter" og gjør informasjon om for eksempel lønn og 

feriepenger i post 5000, vanskelig tilgjengelig.  

 
Rapporteringen av antall årsverk i regnskapsåret blir også forenklet på en måte som kan 

forlede leseren av næringsoppgaven. To 50 % stillinger skal for eksempel regnes som et 

årsverk. Dette gjelder både ansatte og innleide arbeidstakere. Dette vil gjøre det vanskelig å 

følge opp arbeidet med å redusere uønsket deltid og ikke minst innleie i de aktuelle 

selskapene.  

 



  Side 2 av 2 

Regnskapsstandarden krever at det skal legges til tilleggsopplysninger om usikkerhet ved 

driften, avstemming av egenkapitalen og antall årsverk.  

 

Det vil ikke kreve mye ekstraarbeid hvis regnskapsstandarden også innarbeider krav til 

tilleggsinformasjon om arbeidsmiljøet, likestilling, antall deltids- og heltidsansatte, samt en 

spesifikasjon av lønnskostnadene. 

 

LO anser at hvis regnskapsstandarden også formulerer krav om å rapportere denne 

tilleggsinformasjonen vil Norsk RegnskapsStiftelse ivareta bedriftsdemokratiet uten at det er 

særlig belastende for virksomhetene.   

  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Roger H. Heimli 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Andreas Bjercke  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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