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Innledning 
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) ønsker å bidra til utviklingen av International 
Financial Reporting Standards (IFRS) ved å gi svar på diskusjonsnotater og 
høringsutkast fra International Accounting Standards Board (IASB), henvendelser fra 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC), og EFRAG. NRS tar også sikte på å svare 
på sentrale høringer på området fra EU-kommisjonen. Det er også en målsetning for 
NRS å skape engasjement og debatt i det norske regnskapsmiljøet om utviklingen av 
IFRS. Stiftelsen ønsker å bidra til at IASB utgir standarder av høy kvalitet og som 
samtidig er praktiserbare. Denne rollen ivaretas av Fagorgan IFRS (FO IFRS).  
 
FO IFRS har hatt ti møter i 2018 og avgitt tre høringssvar til IASB, IFRS Foundation 
og IFRS IC, ett til EFRAG og ett til EU-kommisjonen. I tillegg besvarer FO IFRS 
løpende forespørsler om informasjon fra staben i IASB og henvendelser fra andre parter, 
bl.a. andre lands standardsettere, om NRS’ syn på internasjonal regnskapsutvikling og 
regnskapspraksis i Norge. 
 
I samsvar med NRS’ vedtekter utnevnes medlemmene av FO IFRS av Stiftelsesstyret 
på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og kapasitet. Utnevning skjer på bakgrunn av en 
innstilling fra en valgkomité bestående av leder og nestleder i Stiftelsesstyret, ett 
medlem av Regnskapsstandardstyret (RSS) og ett medlem av FO IFRS. Medlemmene 
av FO IFRS utnevnes for en periode på tre år, med mulighet for gjenvalg to ganger. 
Leder og nestleder utnevnes ved særskilt valg i Stiftelsesstyret. Medlemmer av RSS 
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kan delta i møtene i FO IFRS, men uten stemmerett.1 Finansdepartementet og 
Finanstilsynet har rett til å delta i møtene som observatør med talerett.2 
 

Høringssvar 
NRS har avgitt følgende høringssvar til IFRS Foundation, IASB og IFRS IC i 2018: 

• Accounting Policies and Accounting Estimates (ED 2017/5) 
• Accounting Policy Changes – Proposed Amendments to IAS 8 (ED 2018/1)  
• Discussion Paper: Financial Instruments with Characteristics of Equity 

 
NRS har avgitt følgende høringssvar til EFRAG: 

• Equity Instruments - Impairment and Recycling (DP) 
 
NRS har avgitt følgende høringssvar til EU-kommisjonen:  

• Fitness check on the EU framework for public reporting by companies 
 
De avgitte høringssvarene er tilgjengelige på www.regnskapsstiftelsen.no/horingssvar-
ifrs-2018.  
 

Rundebordskonferanser og åpne møter 
Etter behov inviterer NRS til rundebordskonferanser og åpne møter om sentrale og 
overordende spørsmål. Formålet er å presentere hovedtrekkene i den pågående 
internasjonale debatten, samt å etablere en tilsvarende diskusjon i Norge. En viktig 
hensikt er også å få innspill fra det norske regnskapsmiljøet til høringssvarene FO IFRS 
skal avgi. 
 
Fagorgan IFRS avholdt et åpent møte om «extractive activities» med deltakelse fra 
IASB i oktober 2018. Formålet med møtet var å få innspill fra interessentene på 
utviklingstrekk siden diskusjonsnotatet fra 2010. Det var 33 deltakere på møtet inkludert 
medlemmene i FO IFRS. 
 

Deltakelse i internasjonale fora og prosjekter 
Den viktigste hensikten med deltakelse i internasjonale fora og prosjekter er å bedre 
muligheten til påvirkning på de internasjonale standardene. FO IFRS representerer NRS 
i internasjonale fora og prosjekter. 
 

Nordisk samarbeid – nordisk standardsettermøte 
NRS og de standardsettende organisasjoner i Danmark og Sverige har løpende kontakt 
om utviklingen av regnskapsstandarder, bl.a. i forbindelse med møter i EFRAG regi. 

                                              
1 Jf. Strateginotatet 2008 pkt. 49 
2 Vedtektene § 5-4, jf. § 5-3 sjette ledd 

http://www.regnskapsstiftelsen.no/horingssvar-ifrs-2018
http://www.regnskapsstiftelsen.no/horingssvar-ifrs-2018
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Europeisk samarbeid - EFRAG 
NRS deltar på møter mellom standardsetterne i de europeiske land i regi av EFRAG. 
Møtene avholdes fire ganger i året.  
 

Extractive activities 
Som ett av fire land ble Norge invitert til å gi input til IASB på «extractive activities»-
prosjektet. 
 

Fora for nasjonale standardsettere – WSS og IFASS 
NRS deltar på IASBs årlige møte med nasjonale standardsettere (World Standard 
Setters, WSS).  
 
De nasjonale standardsetterne (International Forum of Accounting Standard Setters, 
IFASS) har to møter i året, ett i Europa og ett i en annen del av verden. NRS deltar på 
møtet i Europa. Både IASB og enkelte av de andre standardsetterne bruker dette 
nettverket til forespørsler om informasjon, ofte med korte tidsfrister. Det vurderes fra 
gang til gang om NRS skal sende svar på slike forespørsler. 
 

Fagorganets medlemmer pr. 31. desember 2018 
Karina Vasstveit Hestås (juni 2020) Norsk Hydro (leder) 
Sondre Reistad Aannø (juni 2019)  Deloitte (nestleder) 
Anfinn Fardal (juni 2019)   KPMG 
Torkild Haugnes (juni 2020)  Telenor 
Morten Haukaas (juni 2020)  Equinor 
Robert Madsen (juni 2020)   EY 
Kjell Ove Røsok (juni 2020)  NHH 
Børre Skisland (juni 2019)   BDO 
Bjørn Einar Strandberg (juni 2019) PwC 
 
Observatør: 
Tine Svae    Finanstilsynet 
 
Dato i parentes bak medlemmets navn indikerer når nåværende valgperiode utløper.  
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