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Høring - ny lov om Opplysningsvesenets

fond

Vi viser til brev 30. november 2020 vedlagt forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.
I forslaget legges det opp til at fondet etableres som et statlig fond fra 2023, og at fondets verdier skal deles
mellom staten og Den norske kirke.
Lovforslaget inneholder ingen bestemmelse om revisjonsansvaret. Dette er ikke regulert i gjeldende lov om
fondet, og følger ikke av bestemmelsen i lov om Riksrevisjonen § 9 første ledd. Bakgrunnen for dette er fondets
uavklarte status som statlig fond. Fondet inngår i dag ikke i statsregnskapet.
Riksrevisjonen har likevel revidert fondets regnskap, jf. hovedinstruks for forvaltningen av Opplysningsvesenets
fond § 6-1 første ledd.
Høringsnotatet gir et isolert bilde av lov om Opplysningsvesenets fond, uten særlig omtale av utfyllende regler,
herunder nevnte hovedinstruks og vedtektene for forvaltningsorganet for fondet, fastsatt ved kgl.res. 15.
desember 2000 nr. 1266. I mangel av holdepunkter for noe annet, går Riksrevisjonen ut fra at fondet fra
etableringen som et statlig fond 1. januar 2023 vil følge de ordinære reglene for slike fond. Riksrevisjonens
revisjonsansvar vil da følge direkte av riksrevisjonsloven § 9 første ledd. Dersom det legges opp til en avvikende
revisjonsordning, mener Riksrevisjonen det er naturlig at dette nedfelles i den nye loven. En avvikende
revisjonsordning kan fremme nødvendigheten av å tydeliggjøre at Finanstilsynets habilitetsregler som gjelder for
valgt revisor i børsnoterte selskaper, også bør gjelde for dette fondet.
Fondet er et eget rettssubjekt etter gjeldende lov, og dette foreslås videreført i den nye loven. Etableringen av
fondet som et statlig fond fra 2023 vil aktualisere en rekke problemstillinger. Herunder finansielt rammeverk og
om fondet skal etableres ved en virksomhetsoverdragelse til bokførte verdier eller til gjenanskaffelseskost.
Videre hvorledes fondets økte innsats til sikring og istandsetting av kulturhistoriske, viktige kirkebygg skal
finansieres. Riksrevisjonen stiller seg til disposisjon for å belyse disse problemstillingene nærmere.
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