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Høring - Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter 

aksjeloven § 7-6 

NHO støtter forslaget om å øke tersklene som gjelder kronebeløp.                                                  

Å heve de nominelle tersklene gjør at man unngår at de i realiteten synker over tid. Heving er 

dermed nødvendig for å unngå økte byrder på bedriftene. 

De undersøkelsene og vurderingene departementet viser til i høringsnotatet, tyder på at fravalg av 

revisjon ikke har større ulemper.  

I Prop. 112 L (2016-2017) ble det lagt opp til at tersklene burde justeres i tråd med inflasjonen. 

Samtidig mente departementet at forskriftsfastsettelse av tersklene skulle "legge til rette for å 

opprettholde nivået" på dem, sammenlignet med de tersklene som ble satt da fravalgsmuligheten 

ble innført. Næringskomiteen viste – enstemmig – til at tersklene burde kunne justeres "blant annet" 

i tråd med inflasjonen. 

Vi er ikke ubetinget enig med departementet i at SSBs konsumprisindeks bør være grunnlaget for 

justeringene. At den er "godt kjent" mener vi uansett ikke spiller noen rolle, ettersom tersklene ikke 

justeres automatisk, men fastsettes i forskrift, etter høring. Behovet for forutberegnelighet er derfor 

ganske lite. 

Ifølge departementet vil endringene i konsumprisindeksen "reflektere den reelle kostnadsutviklingen 

for de fleste selskapene". Tersklene er imidlertid ikke knyttet til kostnader, men til omsetning og 

balansesum. For disse er endringer i konsumprisindeksen ikke nødvendigvis noe hensiktsmessig mål 

på reell utvikling. 

Uavhengig av dette mener vi at en bedre måleparameter vil være nominell endring i 

bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge i den perioden fravalg av revisjon har vært mulig, eller et 

annet mål som kan uttrykke utviklingen i selskapenes omsetning over tid. Dette tilsier at tersklene 

heves minst like mye som det departementet foreslår. Vi mener dette vil være i tråd med både 

proposisjonen og innstillingen nevnt ovenfor. 

Ifølge høringsnotatet kan risikoen for misligheter ved fravalg av revisor, øke i enkeltbransjer. 

Myndighetene vil ha oversikt hvilke selskaper som har fravalgt revisor. Kontroll kan derfor 

intensiveres mot disse. Det er dessuten hjemmel til å gi pålegg om revisjon. 
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