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Høring om endringer i gebyrstrukturen ved Brønnøysundregistrene 
 
Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets høring ved brev 7. oktober 2015 om ny 
forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene.  
 
I påvente av en grundigere kostnadsanalyse for Brønnøysundregistrene foreslår 
departementet en ny gebyrstruktur for Brønnøysundregistrene. Det varsles samtidig at det er 
sannsynlig at en revidert kostnadsanalyse vil medføre endringer i gebyrstrukturen i 2017.  
 
Vi støtter departementets forslag. Vi vil imidlertid bemerke at vi tidligere, i forbindelse med 
Brukerforum, har tatt opp med Brønnøysundregistrene at regnskapet til 
Brønnøysundregistrene har vært lite informativt. Det viser ikke hvordan inntekter og 
kostnader fordeler seg på registrenes oppgaver. Vi ser nå at mangel på tilgjengelig 
informasjon om hvordan kostnadene fordeler seg, medfører at departementet har dårligere 
grunnlag for å evaluere gebyrstrukturen enn man burde hatt, slik at gebyrstrukturen må 
gjennomgås i to omganger. Vi vil gjenta vår anbefaling om at Brønnøysundregistrene bør 
vurdere å rapportere et aktivitetsregnskap, se for eksempel regnskapsstandarden NRS(F) 
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,1 se spesielt kapittel 4. 
 
Det er viktig at regnskapet for Brønnøysundregistrene viser hva de ulike aktiviteter koster. De 
fleste kostnadene blir fordelt på de tjenestene som tilbys. Men registrene har også flere 
myndighetsoppgaver som ikke kan knyttes til tjenestene og som det er naturlig at dekkes 
direkte over statsbudsjettet og ikke fordeles på brukerne. Det må være åpenhet om de 
kostnader som skal belastes brukerne. Det er naturlig at den myndighet som håndterer den 
generelle offentlighet for lovpålagte regnskaper, selv avlegger et regnskap som gjør brukerne 
i stand til å vurdere dekningen av kostnadene.  
 
Forslaget i høringsnotatet innebærer at nær halvparten av overprising av gebyrene ved 
Brønnøysundregistrene fjernes i 2016. Departementet vil vurdere ytterligere reduksjon av 
gebyrene når investeringsbehovet og kostnadsstrukturen er kartlagt nærmere. Gitt mangelen 
på informasjon om kostnadsstrukturen samt faren for at gebyrene om kort tid må økes igjen 
for å dekke inn kostnadene med nytt saksbehandlingssystem, er vi enig i forslaget om at 
bare nær halvparten av overprising av gebyrene ved Brønnøysundregistrene fjernes i 2016.  
 
  

                                                 
1 http://www.regnskapsstiftelsen.no/regnskap/regnskapsstandarder/nrsf-god-regnskapsskikk-for-
ideelle-organisasjoner/  
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Særlig så lenge gebyret for registrering i Foretaksregistret er et engangsgebyr ved 
registrering (det er ikke noe årlig gebyr for å være registrert eller noe gebyr for å gjøre 
senere endringer), kan det slå urettferdig ut mellom foretak om gebyrene svinger veldig fra år 
til år. 
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