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Høringsuttalelse — arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for
arbeidsgivers rapportering

Det vises til Deres brev av 4. mars 2011, der man ber om høringsuttalelser til —
arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgivers rapportering.
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i gjennomgangen av høringsutkastet konsentrert
oss om forhold knyttet opp mot våre oppgaver som revisor, som skatt-, avgift og
lønnsinnberetning.

Generelle betraktninger
Det er positivt at man søker å redusere de administrative byrder både for arbeidsgivere og for det
offentlige, og det er mange administrative roller knyttet til rollen som arbeidsgiver.

Svært mange berøres av forslaget og det er positivt og viktig at det både benyttes tilstrekkelig tid
i planleggingsfasen og implementeringsfasen av en slik omlegging.

Det foreslås å benytte Altinn som mottaksapparat. Det synes å være et riktig valg å videreutvikle
et godt utprøvd system, samtidig er det viktig å være oppmerksom på konsekvensene av at det
f.eks går feil eller at Altinn overbelastes. Altinn vil bli et svært virksomhetskritisk system for det
offentlige, og kontrolltiltak og ressurser må, som arbeidsgruppen også nevner, være tilpasset en
så sentral rolle.

Endringer i dagens systemer
Det omtales som en av konsekvensene av forslaget at man i fremtiden må forvente at det vil gå
mer tid fra f.eks regelendringer foreslås til de kan iverksettes, siden det kan betinge
systemendringer. Det er viktig at man ivaretar dette aspektet også ved implementeringen av
forslaget, slik at virksomheter og leverandører har tilstrekkelig tid til å endre sine systemer og
også tilstrekkelig i forkant kan ta hensyn til evt økonomiske konsekvenser av å måtte foreta
endringer i eksisterende løsninger, eller anskaffe nye løsninger. Behovet for å ta slike hensyn
kom tydelig frem da ny bokføringslov ble vedtatt. Arbeidsgruppen omtaler forholdet noe på side
7 i rapporten.

Norges Kommunerevisorforbund
- pevakt for fellesskapets verdier

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 23 23 97 00 Org.nr.: 975 450 694 MVA
Posiboks 1417 Vika Munkedamsveien 3B, 3. etg. E-post: post@nkrtno Konloor.: 1450.12.70424
0115 OSLO Web: www.nkrf.no



Risiko for feil i grunnlagsdata
Arbeidsgruppens forslag innebærer at databasen skal levere data til mange og ulike formål. Det
er berettiget grunn til å tro at data fra f.eks et lønnssystem i all hovedsak vil være korrekte.
Dersom grunnlagsdata er korrekte vil dette trolig føre til besparelser på flere ledd og nivå.
Dersom datagrunnlaget er feil, vil det imidlertid tilsvarende kunne føre til et større omfang av
feil, avhengig av hvor raskt feil oppdages. Arbeidsgruppen angir fl eks i pkt 9.4.2 at
arbeidsgiveravgift kan beregnes automatisk. Det er således svært viktig at datagrunnlaget er
tilstrekkelig sikret hos den som avleverer grunnlaget.

Arbeidsgruppen har foreslått enkelte kontroller av opplysningene i forbindelse med innlevering
gjennom arbeidsgivers lønnssystem mot Altinn, og i forbindelse med mottak av opplysninger, jfr
pkt 7.15.3.5. Det kan stilles spørsmål ved om det skulle vært innført ytterligere kontroller for å
sikre kvalitet av data som avgis til databasen, jfr kontroller som utføres av
merverdiavgiftskompensasjonsgrunnlaget og oppgaven.

Det kan også stilles spørsmål ved om det skulle vært en "forsinkelse" i anledningen til å benytte
data fra basen. Dette for at det skal være mulig å rette evt feil i grunnlagsdata i en kort periode
etter innlevering, før de ble tatt i bruk av ulike instanser.

Andre spørsmål
Det er et stort omfang av opplysninger om enkeltpersoner som samles i en database, og forholdet
rundt personvem er omtalt i rapportens kap 7.15. Revisjonskomiteen vil understreke viktigheten
av at det er gode kontroller og rutiner i mottaksapparatet på dette området.
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