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Høringsnotat – utkast til forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

1. Bakgrunn for opprettelse av klagenemnden

Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 (revisorloven) § 9-2a og lov om
autorisasjon av regnskapsførere av 18. juni 1993 nr. 109 (regnskapsførerloven) § 9 gir
hjemmel for Finansdepartementet til i forskrift å opprette en nemnd som skal avgjøre klager
over vedtak fattet av Finanstilsynet (som inntil 21. desember 2009 het Kredittilsynet) i
medhold av disse lovene. Forskriftshjemmelen i revisorloven ble tilføyd ved lov 10. desember
2004, mens forskriftshjemmelen i regnskapsførerloven ble tilføyd ved lov av 30. juni 2006.

Pkt. 10 nedenfor inneholder et forslag til forskrift om felles klagenemnd for revisor- og
regnskapsførersaker.

Klager over vedtak fattet av Finanstilsynet avgjøres i dag av Finansdepartementet i egenskap
av overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28. I Ot. Prp. nr. 44 (2005-2006) om
forslag til endringer i regnskapsførerloven, revisorloven mv. pkt. 2.9.4 gikk imidlertid
departementet inn for at det etableres en klagenemnd for behandling klager på vedtak etter
revisor- og regnskapsførerlovgivningen.

Antallet klager på vedtak etter revisor- og regnskapsførerloven er relativt begrenset - de siste
årene har departementet mottatt 10-15 saker årlig. Ønsket om å opprette en særskilt
klagenemnd skyldes derfor ikke antallet klagesaker i seg selv, men derimot det faktum at ved
behandling av slike klager vil det ofte være behov for flersidig kompetanse, jf. departementets
uttalelse i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) pkt. 2.9.4. Klager på vedtak etter disse lovene vil for det
første reise spørsmål av revisjons- eller regnskapsføringsfaglig art. Dette vil særlig være
tilfelle ved vurdering av brudd på kravene til henholdsvis ”god revisjonsskikk” og ”god
regnskapsførerskikk”. Videre kan det oppstå regnskapsfaglige spørsmål. I tillegg til at
avgjørelsene ofte vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering vil klagesakene også kunne
reise utpregede juridiske problemstillinger, herunder forvaltningsrettslige spørsmål. Dette
innebærer at det er et behov for ulike typer fagkompetanse ved behandling av klagesakene.

Finansdepartementet er fortsatt av den oppfatning denne type klagesaker mest
hensiktsmenssig kan vurderes og avgjøres i en klagenemnd som er satt sammen av
medlemmer med ulik kompetanse og bakgrunn. Departementet viser også til at
saksbehandlingstiden i departementet for klagesaker etter revisor- og
regnskapsførerlovgivningen i noen tilfeller har vist seg å bli unødig lang. Departementet
legger til grunn at overføring av klagebehandling til en nemnd med relevant sammensatt
kompetanse vil medføre redusert saksbehandlingstid.

2. Felles klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Av forskriftshjemlene i revisorloven § 9-2a og regnskapsføreroven § 9 fremgår det at det kan
opprettes en klagenemnd for vedtak truffet etter henholdsvis revisor- og regnskapsførerloven.
Selv om bestemmelsene ikke direkte gir uttrykk for at det skal være en felles klagenemnd for
revisor- og regnskapsførersaker, utelukker ordlyden i bestemmelsene ikke en slik løsning.

I brev 26. september 2005 til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Den norske
Revisorforening, Kredittilsynet og Skattedirektoratet ba departementet om synspunkter på om
det bør opprettes en felles klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker. Norges
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Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Kredittilsynet og Skattedirektoratet stilte seg positive
til å etablere en felles klagenemnd. Det ble blant annet lagt vekt på at det på enkelte områder
er sammenfallende regelverk for revisorer og regnskapsførere. Derimot mente Den norske
Revisorforening at det spesifikke regelverket for tilbakekall av godkjenning for henholdsvis
revisorer og regnskapsførere tilsa at det er lite rasjonelt å opprette en felles klagenemnd.

I Ot. Prp. nr. 44 (2005-2006) pkt. 2.9.4 uttalte departementet at det legges opp til å etablere en
felles klagenemnd med fem medlemmer. I tråd med dette foreslår departementet i utkastet til
forskrift i pkt 9 nedenfor at det etableres en felles klagenemnd for revisor- og
regnskapsførersaker.

3. Vedtak som bør avgjøres av klagenemnden

Regnskapsførerloven § 9 bestemmer at departementet kan fastsette at en klagenemnd skal
avgjøre klager på vedtak etter lovens § 4 (vilkår for autorisasjon for regnskapsførere), § 6
(vilkår for autorisasjon for regnskapsførerselskaper) og § 7 (tilbakekall av autorisasjon). Etter
revisorloven § 9-2a kan departementet fastsette at en klagenemnd skal avgjøre klager på
vedtak etter lovens § 9-1 (tilbakekall av godkjenning) og § 9-2 (suspensjon av godkjenning).
Både regnskapsførerloven § 9 og revisorloven § 9-2a gir departementet hjemmel til å fastsette
at klager på andre vedtak enn de ovennevnte skal behandles av nemnden.

Klager på vedtak om tilbakekall av godkjenning
De fleste klagesakene som i dag oversendes Finansdepartementet gjelder tilbakekall av
godkjenning som henholdsvis revisor eller regnskapsfører. Reglene om tilbakekall i
regnskapsførerloven § 7 og revisorloven § 9-2a er utformet identisk. Bestemmelsene angir
flere mulige grunnlag for tilbakekall, som i det følgende omtales kort.

Etter regnskapsførerloven § 7 og revisorloven 9-2a første og annet ledd skal Finanstilsynet
tilbakekalle godkjenning på grunnlag av at revisor eller regnskapsfører, eventuelt revisjons-
eller regnskapsførerselskapet, ikke oppfyller konkrete vilkår for godkjenning. Eksempler på
slike vilkår er at vedkommende har bosted i EØS, har fast kontorsted i Norge, er økonomisk
vederheftig og har gjennomført utdannelse og praksis som bestemt av Finanstilsynet i
forskrift, jf. regnskapsførerloven § 4 og revisorloven §§ 3-1 til 3-3.

Tredje ledd i regnskapsførerloven § 7 og revisorloven 9-2a gir Finanstilsynet en adgang til å
kalle tilbake godkjenning som revisor eller regnskapsfører (eventuelt revisjons- eller
regnskapsførerselskapet) dersom vedkommende ”anses uskikket” på følgende grunnlag:

1) vedkommende har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må anses å svekke
tilliten som er nødvendig for yrkesutøvelsen, eller

2) vedkommende har ”grovt eller gjentatte ganger” overtrådt regnskapsførers eller
revisors plikter etter lov eller forskrifter

Særlig ved vurderingen av om vedkommende har overtrådt lovmessige plikter, jf. tredje ledd
nr 2, kan det være behov for særskilt fagkompetanse innen regnskap, revisjon og
regnskapsføring. I forhold til kravet om overtredelse av regnskapsførers/revisors plikter etter
lov eller forskrifter vil de bransjefaglige standardene om ”god revisjonsskikk” og ”god
regnskapsførerskikk” kunne være vesentlig for bedømmelsen. Det er derfor sentralt at klager
på vedtak over tilbakekall med hjemmel i bestemmelsenes tredje ledd nr 2 må behandles av
klagenemnden.
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Det er imidlertid mindre opplagt om klagesaker på andre grunnlag for tilbakekall etter tredje
ledd nr 2 skal behandles av nemnden; for eksempel vil en vurdering av tilbakekall etter første
ledd, jf. ovenfor, ikke fordre særskilt revisjons- eller regnskapsfaglig kompetanse.

Hensynet til ensartet behandlingspraksis tilsier etter departementets vurdering at nemndens
kompetanse ikke avgrenses til å avgjøre saker som fordrer særlig kompetanse innen revisjon
og regnskap. En slik oppdeling vil for det første føre til at visse vurderingstemaer i
regelverket vil bli vurdert parallelt av departementet og klagenemnden i klagebehandlingen.
Et eksempel er adgangen til å tilbakekalle godkjenningen dersom vedkommende ”anses
uskikket” etter bestemmelsenes tredje ledd nr 1 og nr. 2. Dersom klagenemnden skal behandle
klager etter tredje ledd nr 2 og departementet behandle klager etter tredje ledd nr 1, vil
uskikkethetsvurderingen foretas av to ulike klageorganer. Et annet sentralt poeng er at flere
ulike grunnlag for tilbakekall kan være aktuelle i én og samme klagesak. I så fall er det
nødvendig at klagenemnden avgjør klagen etter en samlet vurdering av samtlige
tilbakekallsgrunner. Departementet anser det derfor som nødvendig at klagenemnden gis
kompetanse til å avgjøre alle vedtak om tilbakekall av godkjennelse som revisor og
autorisasjon som regnskapsfører, jf. forskriftsutkastet § 1.

På denne bakgrunn foreslår departementet at klagenemnden skal ha kompetanse til å behandle
alle vedtak om tilbakekall av godkjennelse etter revisor- og regnskapsførerlovgivningen. Det
vises til forskriftsutkastet § 1.

Klager på andre vedtak etter revisor- eller regnskapsførerloven
Hensynet til ensartet regelverksutvikling tilsier videre at klagenemnden gis kompetanse til å
avgjøre klager på søknader om godkjennelse som revisor eller regnskapsfører. Alternativet vil
være et tosporet behandling av klagesaker, ved at klager på tilbakekall av tillatelse behandles
av klagenemnden, mens klager på avslag på godkjennelse behandles av departementet.
Departementet anser dette som lite heldig, og foreslår at også klager på avslag på
godkjennelse skal behandles av klagenemnden. Det foreslås at klagenemnden skal behandle
klager på vedtak etter revisorloven §§ 3-1, jf. 3-2 til 3-5 samt regnskapsførerloven §§ 4 og 6.

Dersom en revisor eller regnskapsfører (ev. revisjons- eller regnskapsførerselskap) er siktet
for et forhold som kan medføre tilbakekalling av autorisasjon/godkjennelse gir revisorloven §
9-2 og regnskapsførerloven § 8 Finanstilsynet en adgang til å suspendere vedkommende inntil
straffesaken er avsluttet. Et sentralt tema i en vurdering av suspensjon vil være om revisor
fortsatt kan anses for å inneha den alminnelige tillit som utgjør en sentral begrunnelse for
egnethetskravet. Departementet anser at det er naturlig at klager på et suspensjonsvedtak
behandles av klagenemnden.

Klagenemndens kompetanse bør også omfatte klager på vedtak som gjelder godkjenning og
tilbakekall av godkjennelse til revisor- og regnskapsførerselskap. Slike avgjørelser kan
riktignok innebære problemstillinger som klagenemnden ikke tar stilling til i andre saker, for
eksempel vurderinger av selskapets internkontroll, herunder kvalitetskontrollrutiner.
Departementet anser imidlertid at hensynet til ensartet behandlingspraksis må veie tungt, og
foreslår derfor at også disse sakene bør behandles av klagenemnden, jf. forskriftsutkastet § 1.

4. Særskilt vedrørende departementets kompetanse

Finansdepartementet er Finanstilsynets overordnede organ, og vil etter forvaltningsloven § 35
tredje ledd ha kompetanse til å omgjøre vedtak fattet av underordnet organ dersom visse
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vilkår er oppfylt. Det kan spørres om opprettelse av en klagenemnd avskjærer den
kompetansen departementet normalt har etter forvaltningsloven. I forbindelse med
opprettelsen av Børsklagenemnda ble spørsmålet drøftet, jf. Ot. prp. nr. 54 (1988-1989), hvor
departementet uttalte:

'Justisdepartementet har i sin høringsuttalelse pekt på at noen bestemt løsning på spørsmålet
om omgjøring ikke uten videre følger av gjeldende rett når det opprettes en slik for øvrig
selvstendig og uavhengig kollegial klagenemnd. "

Begrunnelsen for nemndbehandling er behovet for den særskilte fagkompetansen nemnden
besitter. Klagenemndens vedtak vil imidlertid være en del av en offentlig
godkjenningsordning. Dette tilsier at Finansdepartementet ikke bør avskjæres fra den
alminnelige omgjøringskompetansen i forvaltningsloven. Tatt i betraktning ovennevnte sitat
anser departementet at det er hensiktsmessig å presisere i forskriftsteksten at departementet
beholder sin normale omgjøringsmyndighet etter forvaltningsloven, jf. forskriftsutkastet § 3.

Hensikten med å sikre at Finansdepartementet beholder omgjøringskompetansen er ikke å
åpne for at parters begjæring om omgjøring skal føre til noen ny prøvelse av saken i
departementet. Departementet viser til at opprettelse av klagenemnden ikke vil frata
Finanstilsynet omgjøringsmyndigheten etter forvaltningsloven. Dessuten vil klagenemnden ha
adgang til å omgjøre egne vedtak. Departementets omgjøringsadgang må derfor anses som en
sikkerhetsventil for helt spesielle situasjoner.

5. Forholdet til forvaltningsloven - behovet for utfyllende bestemmelser

Forvaltningslovens bestemmelser kommer til anvendelse på klagenemndens virksomhet, jf.
revisorloven § 9-2a annet ledd og regnskapsførerloven § 9 annet ledd. Dette innebærer blant
annet at habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for nemndmedlemmene.

Det kan i forskriften fastsettes nærmere saksbehandlingsregler om "frister, innholdet av klage,
tilsvar og muntlig forhandling". I det følgende vurderes behov for å fastsette slike
spesialregler.

Frister
Departementet har ikke funnet grunn til å foreslå utfyllende regler når det gjelder frister for
innsendelse av klage eller saksbehandling. Forvaltningslovens bestemmelser på dette område
bør være tilstrekkelige.

Innholdet av klage
I forskrift 29. juni 2007 nr 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gis det i § 13-
13 utfyllende regler om innholdet av en klage til regnskapsklagenemnden. Der fastsettes blant
annet at klagen skal fremsettes skriftlig, at klagen skal inneholde en fullstendig redegjørelse
for klagegrunner, samt at klagen skal inneholde de momenter klageren mener har betydning
ved en skjønnsutøvelse. Kravene i verdipapirforskriften er noe mer omfattende enn det som
følger av bestemmelsen i forvaltningsloven § 32 om kravene til innholdet av klagen.

I saker som kan behandles av regnskapsklagenemnden er klagerne børsnoterte selskap. Disse
har gjerne tilgang på profesjonell bistand ved utarbeidelse av klager og dokumenter i
sammenheng med klagen. Det må antas at dette i mindre grad vil være tilfelle ved klager på
vedtak som går til revisor- og regnskapsførerklagenemnden.
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På denne bakgrunn anser departementet at forvaltningslovens alminnelige regler bør komme
til anvendelse. Det foreslås derfor ingen særlige regler med hensyn til klagens form og
innhold.

Muntlige forhandlinger
Klager i forvaltningssaker avgjøres normalt på grunnlag av skriftlig saksbehandling. Det er
likevel ikke noe i veien for at et forvaltningsorgan innhenter muntlige forklaringer.
Departementet anser at klagenemnden bør ha mulighet til å finne frem til hensiktsmessige
arbeidsformer. I verdipapirforskriften § 13-13 (3) er det inntatt en bestemmelse om at
regnskapsklagenemnden kan beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte dersom ”særlige
grunner” foreligger. En tilsvarende bestemmelse foreslås inntatt i utkastet til forskrift om
klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker, jf. forskriftsutkastet § 3 første ledd.

6. Klagenemndens sammensetning og virksomhet

Det fremkommer i revisorloven § 9-2a annet ledd og regnskapsførerloven § 9 annet ledd at
det kan fastsettes nærmere regler om klagenemndenes sammensetning og virksomhet. I
Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) uttalte departementet at det legges opp til å etablere en felles
klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker med fem medlemmer. I tråd med dette
foreslås det i forskriftsutkastet § 2 at nemnda skal bestå av fem medlemmer. Departementet
foreslår videre at nemnden skal ha en leder og en nestleder.

Når det gjelder sammensetning av medlemmene fremkommer det i Ot.prp.nr.44 (2005-2006)
pkt. 2.9.4 at klagenemnden bør besitte sammensatt kunnskap av betydning for yrkesgruppene.
På bakgrunn av dette foreslås det å presisere i forskriftsutkastet § 2 at nemnden bør bestå av
personer med fagkompetanse innenfor regnskap, revisjon og regnskapsføring, samt god
juridisk kompetanse.

Et sentralt spørsmål er om og på hvilken måte tilsynsenhetene skal være representert i
nemnden. I Ot.prp.nr.44 (2005- 2006) pkt 2.9.3 viste departementet til Kredittilsynets
høringsuttalelse:

"Slike klagenemnder vil bli en del av det lovmessige tilsynet med revisorer og
regnskapsførere. Klagenemndens avgjørelser vil være av betydning for forståelsen av
revisorers og regnskapsførerer plikter etter lov og forskift. Likeledes vil klagenemndens
avgjørelser bli retningsgivende for Kredittilsynets sanksjonspraksis.
Klagenemndene som institusjon og sammensetningen av disse vil kunne få betydning for
hvor uavhengig tilsynet med de nevnte yrkesgrupper vil være og bli oppfattet å være. Dersom
godkjente revisorer og regnskapsførere blir medlemmer av nemnden(e), vil ikke tilsynet og
klageinstansen som nå være fullstendig avskåret fra bransjene. Særlig vil dette kunne ha
betydning for revisorene. "

I samme proposisjon pkt. 2.9.4 understreket departementet at sammensetningen av
klagenemnden må bidra til at tilsynet med revisorene og regnskapsførerne fortsatt skal være
uavhengig:

"Departementet merker seg uttalelsen fra Kredittilsynet, og mener det vil være av sentral
betydning at sammensetningen av en klagenemnd må bidra til at tilsynet med den aktuelle
yrkesgruppen fortsatt skal være uavhengig. Ved sammensetningen av nemnden må prinsippet
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om representasjon (at man skal vurderes som likemenn) veies opp mot hensynet til
uavhengighet. Enkelte land, bl.a. USA, stiller i sin lovgivning opp krav om uavhengig tilsyn
for å akseptere utenlandsk godkjenning. Praktiserende revisorer i nemnden vil antakelig bryte
med slike krav. Det tilsier at praktiserende revisorer ikke bør oppnevnes til nemnden.
Departementet vil ikke foreslå formelle hindre for oppnevning til nemnden, men hensynet vil
bli tillagt vekt. NARFs merknad om representasjon bør fortrinnsvis ivaretas med oppnevning
av personer med regnskapsførerkompetanse, men som ikke praktiserer yrket. "

Departementet anser at betydningen av et uavhengig revisortilsyn har fått et økt fokus i de
senere år. Dette tilsier at praktiserende revisorer ikke bør være representert i nemnden.
Tilsvarende bør gjelde for regnskapsførere. På denne bakgrunn anser departementet at det bør
fremgå uttrykkelig av forskriften at praktiserende revisorer og regnskapsførere ikke skal
kunne være medlemmer av nemnden.

Departementet foreslår derfor at det fastsettes i forskrift at revisorer eller regnskapsførere som
er oppdragsansvarlige ikke kan oppnevnes. Oppdragsansvarlig revisorer omfatter den valgte
revisor eller den som er utpekt som ansvarlig revisor der det er et revisjonsselskap som er
valgt revisor. Den samme definisjonen gjelder overfor oppdragsansvarlig regnskapsfører.
Videre bør ansatte og partnere i revisjonsselskap og regnskapsførerselskap ikke kunne
oppnevnes som nemndsmedlemmer. I forskriftsutkastet dekkes disse av ordlyden "personer
som (...) utfører arbeid for godkjent revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap ". Det bør
også være forbud mot å oppnevne noen som har en samarbeidsavtale med revisjonsselskap
eller regnskapsførereselskap. I forhold til revisorene vil revisorloven § 4-7 være avgjørende
for om det foreligger en samarbeidsavtale. Regnskapsførerloven har ingen tilsvarende
bestemmelse. Hvorvidt det foreligger en samarbeidsavtale må derfor bero på en konkret
helhetsvurdering, men der forholdene som fremkommer i revisorloven § 4-7 er relevante
momenter.

Departementet legger til grunn at selv om godkjente praktiserende revisorer og
regnskapsførere ekskluderes fra å være medlemmer i nemnden anses den øvrige gruppen med
godkjente revisorer og regnskapsførere likevel stor nok til at det ikke vesentlig vil
vanskeliggjøre muligheten å finne medlemmer til nemnden.

Tall fra dokumentbasert tilsyn med revisorer fra 2005 viser at det er i underkant av 2/3 av de
godkjente revisorer som utgjør den nevnte ekskluderte gruppe pr. 31. desember 2004. De
øvrige godkjente revisorer jobber blant annet i intern revisjon, offentlig revisjon og innen
økonomi og regnskap. Med tanke på at det er godt over 5000 godkjente revisorer vil det altså
være et betydelig antall som fortsatt vil kunne utnevnes til nemndmedlemmer.

7. Finansiering
Klagenemndens utgifter til klagebehandling
Det fremgår av revisorloven § 9-2a tredje ledd og regnskapsførerloven § 9 tredje ledd at
klagenemndens utgifter til skal dekkes av Finanstilsynet og utliknes etter finanstilsynsloven §
9 på henholdsvis regnskapsførere og revisorer.

Gebyr ved behandling av klage
Både i revisorloven § 9-2a fjerde ledd og regnskapsførerloven § 9 fjerde ledd er det hjemmel
for å pålegge klager gebyr for behandling av klage som angitt i bestemmelsenes første ledd.
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I reglene om regnskapsklagenemnden (verdipapirforskriften § 13-14) fremgår det at
"Kredittilsynet kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagebehandlingen skal dekkes av
klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen". Departementet anser
imidlertid at denne reglen ikke bør benyttes i forskriften om klagenemnd for revisor- og
regnskapsførersaker. At børsnoterte selskap blir ilagt klagegebyrer er etter departementets
vurdering ikke avgjørende for hvorvidt et selskap som har fått et vedtak mot seg velger å
klage. For klagere på vedtak etter revisor- og regnskapsførerloven vil derimot et slikt
klagegebyr i større grad kunne utgjøre et reelt hinder for at en klage blir fremmet, da det ofte
er snakk om enheter med betydelig mindre økonomiske ressurser. Departementet mener
derfor at et slikt gebyr ikke bør innføres på det nåværende tidspunkt. Dette kan eventuelt
vurderes på nytt når man har vunnet erfaring med bruk av klagenemnden.

8. Sekretariat
Etter forvaltningsloven skal klager rettes til vedtaksorganet, som derved får anledning til å ta
stilling til saken på ny i klageomgangen. Dersom Finanstilsynet ikke omgjør vedtak etter
revisor- eller regnskapsførerloven vil Finanstilsynet sende saken over til klagenemnden.

Det vil være behov for et sekretariat til å forberede saken for klagenemnden og eventuelt
utrede sider av denne som etter nemndas oppfatning krever en nærmere vurdering.

Departementet anser at det kan være flere måter å organisere sekretariatsfunksjonen på. Når
det gjelder saker for Børsklagenemnden er det en saksbehandler i Finansdepartementet som
koordinerer og håndterer det praktiske rundt behandlingen av saken for nemndens
medlemmer, men uten at denne skriver fullstendige utkast til vedtak. Sekretariatsfunksjonen
kan også tenkes kjøpt inn. En reell klagebehandling av nemnden forutsetter etter
departementets vurdering at Finanstilsynet ikke utøver sekretariatsfunksjonen. Departementet
vil vurdere spørsmålet om organisering av sekretariatsfunksjonen nærmere før nemnden
opprettes.

9. Økonomiske og administrative konsekvenser
Etablering og drift av en revisor- og regnskapsførerklagenemnd vil medføre kostnader for
staten. Disse kostnadene vil imidlertid bli utlignet på revisorer og regnskapsførere under
Finanstilsynets tilsyn, jf. revisorloven § 9-2a tredje ledd og regnskapsførerloven § 9 tredje
ledd. Utgiftene for den enkelte tilsynsenhet vil bli meget små.
Departementet legger til grunn at etableringen av klagenemnden vil medføre redusert
saksbehandlingstid i den enkelte klagesak.
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10. Utkast til forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Fastsatt av Finansdepartementet ............... med hjemmel i lov 18. juni 1993 nr. 109 om
autorisasjon av regnskapsførere § 9 og lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 9-
2 a.

§1 Klagenemndens kompetanse

Revisor- og regnskapsklagenemnden er klageinstans for vedtak truffet av Finanstilsynet etter
lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer §§ 3-1, 3-5, 9-1 og 9-2 og lov 18. juni 1993
nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere §§ 4, 6, 7 og 8.

Klagenemnden kan i klagesak prøve alle sider av de vedtak som er gjenstand for klage.

§2 Sammensetning

Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som
oppnevnes av departementet for en periode på fire eller to år. Nemnden skal ha en leder og en
nestleder, utpekt av departementet.

Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy juridisk, regnskapsfaglig, revisjonsfaglig
og regnskapsførerfaglig kompetanse. Det kan ikke oppnevnes personer som er
oppdragsansvarlige revisorer eller regnskapsførere, eller som utfører arbeid for godkjent
revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap, eller personer selskapet har samarbeidsavtale
med.

Dersom både et medlem og vedkommende personlige varamedlem har forfall, innkaller
lederen et av de øvrige varamedlemmene. Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av
de innkalte møter.

§3 Saksbehandling

For klagebehandlingen i nemnden gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI med de
endringer og tillegg som følger av denne paragrafen.

Klagenemnden skal avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den
mottar klagesaken. Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde
muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal
behandles muntlig.

Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til forklare seg direkte for klagenemnden.
Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i klagenemnden treffes av
nemndens leder, eller etter lederens bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmene.

Finansdepartementet har omgjøringskompetanse etter forvaltningsloven.

§ 4 Godtgjørelse og dekning av utgifter
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Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse
om nemndens sekretariat.

§5 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ….


