
Emne: VS: Høring - Rapporten prosesskartlegging av bedriftsetablering 

 

 

Fra: May Iren Julsrud [mailto:May.Iren.Julsrud@lo.no]   

Sendt: 16. september 2010 09:22  

Til: Postmottak NHD  

Emne: Høring - Rapporten prosesskartlegging av bedriftsetablering 

 

                                

Nærings- og handelsdepartementet 

Postboks 8014 Dep. 

0030 OSLO 

 

         

 

     

 

Deres ref. 

Vår ref. 

Dato: 

201001311-2/RH         

2010002353-9/LO - 451.000/ANKA 

OSLO, 14.09.2010 

 

 

 

 

Høring - Rapporten prosesskartlegging av bedriftsetablering 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 16.06.2010 om 

ovennevnte  

høring og vil anføre følgende; 

Rapporten framhever gjentatte ganger to forhold av vesentlig betydning;         

Det ene er ønsket om forenkling av selve prosessen ved etablering av nye foretak samt  

muligheten for innhenting av nødvendig informasjon.                         

Det andre er ønsket om å redusere egenkapitalkravet ved oppstart av noen av selskapsformene  

og slippe revisjonsplikt.                 

 

Begge sakene har dessuten klare relasjoner til det pågående arbeidet i Næringsministerens  

strategiske råd for SMB som også bør få seg forelagt denne rapporten for videre oppfølging. 

 

LO er for at etablerere med gode foretningsideer skal få muligheten til å realisere disse  med  

gode finansieringsordninger og støtte gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. 

 

LO er imot å bidra til å gjøre det lettere å starte virksomheter som i utgangspunktet ikke er liv  

laga, for så å overlate regninga til samfunnet. 

 

LO er for en forenkling av regelverk og skjemavelde ved nyetableringer og synes vedlegg I og  

II i rapporten er et godt hjelpemiddel for nyetablerer.          

LO er også positive til at det jobbes med ytterligere forbedringer med å samle alle relevante  



opplysninger og skjemaer på Altinn. 

 

LO er imidlertid imot å redusere eksisterende egenkapitalkrav og fjerne revisjonsplikten.  

 

LO har registrert at det er en tendens til at stadig flere kunstnere som for eksempel musikere  

organiserer en større eller mindre del av sin yrkesaktivitet som selvstendig  næring. Dette er 

en  

utvikling som tvinger seg frem fordi det er færre og færre oppdragsgivere som ansetter  

kunstnere for kortere eller lengre oppdrag. 

 

LO ber derfor om at myndighetene ser spesielt på denne gruppen og om det er mulig å lage  

enklere regler for denne gruppen. 

? 

LO  registrerer at valg av selskapsform i noen grad gjøres ut fra der kostnadene er minst. I  

enkelte bransjer er dette tydelig, særlig innen bygg og anlegg og restaurantvirksomhet, der det  

har lettere for å dukke opp useriøse etablerere.                               

                                       Dette er kanskje mest framtredende der hvor det er lite kapitalbehov  

til utstyr og der det i hovedsak er arbeidskrafta som er kostnaden. Det er også her man  

opplever mange  ”konkursryttere”. 

 

LO anser det som rimelig, også av hensyn og respekt overfor de som driver seriøst, at  

myndighetene  må stille et minimum av krav ved bedriftsetableringer, både til risikokapital og  

til krav om etterrettelighet og innsyn i selskapenes regnskap. Dette må være en forutsetning  

for å skape et seriøst arbeidsliv, og for å sikre et godt og effektivt skatte- og avgiftssystem.  

 

LO støtter rapportens anbefaling om å utarbeide en etablererprøve for de som ønsker å  

etablere seg i bygg og anleggsbransjen. At det i dag ikke stilles noen krav til etablererne i  

denne bransjen, forsterker problemet med at bransjen har en utfordring med useriøse aktører.  

Et slikt kurs/prøve vil derfor kunne bidra til å skille ut de useriøse og sikre en kvalitetsheving  

av de som ønsker å starte opp i denne bransjen. 
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