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Høring - endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner 
 
Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets høring ved brev 30.06.2014 om endringer i 
forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.  
 
Revisorforeningen har merknader til enkelte av forslagene som gjelder kontrolltiltak. 
 
§  30(2)(a).  Spesifisert  regnskap  på  kontonivå  

Etter forskriften skal søknad om tilskudd vedlegges årsrapport og årsregnskap. Det foreslås 
et krav om at årsregnskapet skal være spesifisert på kontonivå for å lette kontrollen med at 
tilskuddet er brukt etter forutsetningene.  
 
Vi antar ut fra dette at behovet for spesifisering gjelder kostnadene i resultatregnskapet. 
Kravet bør derfor begrenses til dette.  
 
Et slikt regnskap vil kunne bli uoversiktlig for andre brukere. Det vil etter vårt skjønn være en 
bedre løsning å fastsette at spesifikasjon av kostnadene enten skal gjøres i 
resultatregnskapet eller i noter til årsregnskapet.  
 
Formulering: Vi antar at meningen med forslaget om å vedlegge «spesifisert årsregnskap» 
ikke har vært å erstatte gjeldende krav om å vedlegge årsregnskapet med et krav om å 
vedlegge en annen regnskapsoppstilling. Forslaget gjør dette uklart. Ordet «spesifisert» i 
første setning bør derfor tas ut. Det nye kravet bør i sin helhet tas inn i ny annen setning, 
som kan lyde: «Årets kostnader skal spesifiseres på kontonivå enten i resultatregnskapet 
eller i note til årsregnskapet».  
 
§  31.  Revisjon og  særattestasjon 

Vi har ikke merknader til forslaget om særattestasjon også ved internasjonal grunnstøtte, 
eller til forslaget om unntak for partipolitiske ungdomsorganisasjoner som mottar små beløp. 
Vi stiller imidlertid spørsmål ved hvorfor unntaket ikke kan gjelde også for andre som måtte 
motta små beløp. 
 
Vi har ikke merknader til forslaget om at skjema for revisors særattestasjon, som utarbeides 
av Fordelingsutvalget, ikke lenger skal godkjennes av departementet.  
 
Forskriften bør imidlertid angi noe om hva revisor skal kontrollere og bekrefte. Det er også 
noe uheldig å kalle dette for «særattestasjon» i forskriften og skjemaet. I revisjonsterminologi 
brukes attestasjon der revisor uttaler seg om vurdering eller måling av et saksforhold mot 
kriterier (f.eks. regnskapet mot regnskapsreglene). I dette tilfellet skal revisor utføre 
kontrollhandlinger og rapportere om funn i et skjema med avkryssinger. Det kalles i 
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revisjonsterminologi avtalte kontrollhandlinger, og følger i samsvar med god revisjonsskikk 
en egen standard (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger).  
 
Forskriften bør derfor justeres på dette punktet. I forslaget kan § 31 tredje ledd lyde:  
 
«Søknad om nasjonal eller internasjonal grunnstøtte, etablerings- eller uttrappingstilskudd 
skal vedlegges rapport fra revisor avgitt på eget skjema utarbeidet av Fordelingsutvalget. 
Skjemaet angir spesifikke forhold revisor skal kontrollere for å skape tillitt til informasjonen i 
søknaden. Kravet til rapport fra revisor for internasjonal grunnstøtte gjelder ikke for 
organisasjoner som har poeng under en grense fastsatt av Fordelingsutvalget, jf §23.» 
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