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Høring — NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Vi viser til høringsbrev av 29. juni 2012. Selv om NRS ikke står på listen over høringsinstanser, finner

vi grunn til å kommentere et par forhold i utredningen.

NRS er gitt en rolle  med  å gi normen god regnskapsskikk et innhold, jf regnskapsloven § 4-6 og

Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) pkt 5. I punkt 4.3.4 i utredningen hevdes det at NRS 6 har lav

rettskildemessig vekt. Dette er vi uenige i. Finansdepartementets vurdering i proposisjonen

understøtter den rolle NRS har i å utvikle god regnskapsskikk gjennom regnskapsstandarder.

NRS 6 er en utdyping av sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. I mangelen av spesifikk

regulering i regnskapsloven og forskrifter for foretak som avlegger regnskap etter god regnskapsskikk

(GRS), er det nettopp NRS 6 som regulerer regnskapsføring av pensjoner. Dette er i tråd med den

rolle som er beskrevet for NRS som standardsetter og utviklingen av lovens krav til god

regnskapsskikk i nevnte proposisjon.

I punkt 4.3.4 hevdes det også at det to-sporede systemet som regnskapsloven åpner for — det

nasjonale sporet og IFRS-sporet — er visket ut ved likheten mellom NRS 6 og IAS 19. NRS har bevisst

beholdt en viktig forskjell mot dagens IAS 19. Den er knyttet til fastsettingen av diskonteringsrenten,

hvor det gis anledning til å benytte en estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente

innenfor GRS. I dagens situasjon med det vi oppfatter som kunstig lave statsobligasjonsrenter er

dette en mulighet de fleste foretak benytter, og som gir pensjonsforpliktelser for disse foretakene

som er mer sammenlignbare med pensjonsforpliktelser i land det er naturlig å sammenligne seg med

enn for norske foretak som må bruke IAS 19. Det er for øvrig heller ikke gitt at NRS 6 vil bli tilpasset

den endrede IAS 19 som er pliktig å bruke for IFRS-foretak fra 1.1.2013.
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