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Høringsinnspill til regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens 

bestemmelser om årsberetning mv.  

YS ønsker i denne omgang å gi innspill på følgende: 

Utvalget foreslår at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. I Norge er de 

fleste virksomheter små virksomheter. Årsberetningen er en viktig informasjonskilde i dagens 

Norge der seriøsitet og samfunnsansvar står høyt opp på agendaen. Krav til rapportering om 

arbeidsforhold, likestilling og ytre miljø vil falle bort for en stor gruppe av norske 

virksomheter. Årsberetningen kan blant annet være en viktig informasjonskilde ved valg av 

leverandører og ved anbudsrunder. Spesielt opplysninger om grunnlag for videre drift vil 

kunne være av vesentlig betydning for fremtidige kreditorer. 

Dagens samfunn bestreber i større grad åpenhet og transparens. YS mener vi må finne en 

minimumsstandard som sikrer at nyttig informasjon sikres, også blant mindre virksomheter.  

Initiativ for etisk handel (IEH) peker på at dersom krav til rapportering om samfunnsansvar 

faller bort, blir også engasjementet og fokus på disse tema redusert. YS deler IEHs frykt i 

dette. 

Utvalget viser til en studie (Ditlev-Simonsen, 2016) som viser at rapporteringen gir lite 

informasjon. Det pekes på at lovteksten oppfattes som uklar. Dette stemmer overens med 

vår konsultasjon med regnskapsførere i vårt system. Regnskapsførere bekrefter eksempelvis 

at mange ikke vet hva «ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø» betyr. Konsekvensen av 

dette er at regnskapsførere har en standardsetning om at selskapet driver ikke virksomhet 

som medfører forurensing av det ytre miljø. Her mener YS at teksten heller må tydeliggjøres. 

Alle virksomheter har som regel en påvirkning på det ytre miljø, hvis man tar med 

klimagassutslipp forbundet med innkjøp, transport, oppvarming med mer. YS mener det bør 

komme klart frem hva som forventes av en slik rapportering, og hvem det skal gjelde. YS er i 

utgangspunktet positive til forenklinger, men det er i forslaget for mange som fritas for 

rapportering på viktige samfunnstjenlige krav.  
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