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Høringsuttalelse - forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 

2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 6. november 2015 med forslag til ny lov og forskrift 

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits. Frist for å avgi hørings-

uttalelse er 10. februar 2016. Høringsuttalelsen er også sendt per e-post til postmottak@kd.dep.no.  

 

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er gjennomført i eiendomsmeglings-

forskriften §§ 2-11 og 4-5, revisorforskriften §§ 1-4 og 1-6 og regnskapsførerforskriften §§ 1-4 og 

1-5. Etter Finanstilsynets vurdering innebærer Kunnskapsdepartementets forslag til lov og forskrift 

som gjennomfører direktiv 2005/36/EF og direktiv 2013/55/EU, at nevnte bestemmelser i 

eiendomsmeglingsforskriften og regnskapsførerforskriften kan oppheves.  

 

Revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) har særskilte bestemmelser om gjensidig godkjenning av 

revisorer fra andre EØS-stater. Disse bestemmelsene går foran de generelle reglene i yrkes-

kvalifikasjonsdirektivet. I 2014 ble det i EU vedtatt en ny revisjonsforordning (forordning 

537/2014) og et endringsdirektiv på revisjonsområdet (2014/56/EU). Regjeringen har oppnevnt et 

lovutvalg som blant annet skal foreslå regler for gjennomføring av det nye EU-regelverket. Inntil 

lovutvalget har levert sin utredning er det Finanstilsynets vurdering at det ikke bør gjøres endringer 

i revisorforskriften. 

 

Utover dette vil Finanstilsynet knytte enkelte betraktninger til bestemmelser i lov- og 

forskriftsforslaget. 

 

Når det gjelder adgang til midlertidig tjenesteytelse, følger det av forslaget til forskrift i § 2-1 siste 

ledd at yrkesutøveren skal følge norske bestemmelser som gjelder for utøvelse av yrket. 

Finanstilsynet legger til grunn at dette også omfatter krav til å stille sikkerhet, slik det i dag kreves 

etter eiendomsmeglingsforskriften § 2-11 og revisorforskriften § 1-6. Dette må også gjelde for 

eiendomsmegler som påtar seg oppdrag på selvstendig grunnlag, uten å være ansatt i et foretak med 

tillatelse fra Finanstilsynet.  

 

Til kapittel 6 om europeisk profesjonskort i forskriftsforslaget er det Finanstilsynets vurdering at 

innholdet i bestemmelsene om saksbehandlingsfrister er vanskelig tilgjengelig. Etter Finanstilsynets 
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vurdering bør departementet klargjøre dette i proposisjonen.  

 

 

For Finanstilsynet  

 

Morten Baltzersen  

finanstilsynsdirektør Anne Merethe Bellamy 

 direktør 
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