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Høringssvar – Forordning av fri flyt av andre opplysninger enn 
personopplysninger i EU (FFD-forordningen) 

Regnskap Norge viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev av 12. april 

2019 vedrørende innlemmelse av FFD-forordningen i EØS-avtalen, samt behovet for 

regelverksendringer som er nødvendige for å gjennomføre forordningen i norsk lov. Saken er 

behandlet i Regnskap Norges fagutvalg. 

I takt med den teknologiske utviklingen vil de bokføringspliktige i stadig større grad ha behov 

for regler som tillater oppbevaring av regnskapsmateriale utenfor Norge og Norden. Tilsvarende 

gjelder for regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon. Regnskap Norge er derfor positive med 

tanke på innlemmelsen av FFD-forordningen i EØS-avtalen, samt behovet for 

regelverksendringer for å kunne gjennomføre forordningen i norsk lov.  

Forordningen vil imidlertid ikke løse hele problemet, da spørsmålet er like aktuelt i forhold til 

oppbevaring i land utenfor EU. Dette er en sak vi har reist tidligere. I den anledning vises til 

brev 15. september 2015 til Finansdepartementet, med begrunnelse og anmodning om å erstatte 

kravet om oppbevaringssted med krav om at regnskapsmaterialet må være tilgjengelig i Norge. 

Brevet er vedlagt.  

Når det gjelder forslaget til endringer i regelverk som blir påvirket av forordningen, bl.a. 

bokføringsloven med tilhørende forskrift imøteser Regnskap Norge at dette sendes på høring så 

snart som mulig. Som nevnt er Regnskap Norge av den oppfatning at man i bokføringsloven 

med tilhørende forskrift bør oppheve kravet til oppbevaringssted i sin helhet, og kun sette krav 

til tilgjengelighet uansett hvor serveren med det elektroniske materiale befinner seg. Når det 

gjelder regnskapsførerloven og oppbevaring av oppdragsdokumentasjon bør det presiseres i en 

oppdatert lov at loven stiller krav til tilgjengelighet, ikke oppbevaringssted.  
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Vedlegg: 

Brev 15. september 2015 til Finansdepartementet om oppbevaringssted for regnskapsmateriale 
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