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NOU 2017:15 Revisorloven - Høring 

Vi viser til brev av 4. september 2017 om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at revisorloven skal ivareta at 

allmenheten kan ha tillit til den revisjonen som foretas av revisjonspliktig virksomhet. 

Samtidig bør revisorloven ikke utformes slik at den får uønskete konsekvenser på andre 

viktige samfunnsområder. Departementet vil derfor peke på at revisorlovens krav til praksis 

for å kunne oppnå godkjenning som statsautorisert revisor etter revisorloven har negativ 

påvirkning på de kommunale revisjonsenhetenes mulighet til å rekruttere og beholde 

kompetanse. Ny revisorlov bør så langt som mulig bidra til å unngå dette. 

 

Utvalgets flertall foreslår i NOU 2017:15 å videreføre gjeldende regel om at maksimalt to års 

praksis fra kommunal revisjon kan telle ved godkjenning som statsautorisert revisor. Dette 

viderefører ulempen for kommunale revisjonsenheter som ligger i dagens lov, ved at 

revisorer må søke seg til revisjon i privat sektor for å kunne oppnå statsautorisasjon. Utvalget 

viser at kommunal revisjon har gjennomgått en positiv utvikling etter at gjeldende revisorlov 

trådte kraft i 1999. Blant annet peker utvalget på at kommunal revisjon i dag utføres etter de 

samme revisjonsstandardene som revisjon etter revisorloven, og at kommunal revisjon i 

større utstrekning enn tidligere omfatter revisjon av andre enheter enn kommunen som 

sådan, herunder enheter som driver næringsvirksomhet og som følger regnskapsloven. Det 

er sentralt at også revisjon av kommunal virksomhet innebærer at revisor må opparbeide seg 

forståelse for ulike typer virksomheter og lovverket som de er underlagt, og vurdere en rekke 

ulike risikoforhold og tilpasse revisjonshandlingene til dette. Praksis fra kommunal revisjon 

kan således også bidra til at revisoren skaffer seg den nødvendige erfaring med å anvende 

sin teoretiske kjernekompetanse. 
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Side 2 
 

Med den positive utviklingen som kommunal revisjon har gjennomgått, skulle det som 

utgangspunkt være naturlig å forvente at dette ble gjenspeilet i endringer i praksiskravet. Det 

ligger i alle tilfeller til grunn at det ved godkjenning gjøres en konkret vurdering av om den 

aktuelle revisorens praksis er tilstrekkelig variert og relevant. I så måte kan det også stilles 

spørsmål ved om det er nødvendig å lovfeste et absolutt og ufravikelig tak der maksimalt to 

års praksis fra kommunal revisjon kan inngå i grunnlaget for godkjenning som statsautorisert 

revisor, eventuelt om det bør tas inn en forskriftshjemmel som gir mulighet for å fravike dette.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer Finansdepartementet til å vurdere 

ulike muligheter for å utforme praksiskravet i ny revisorlov på en slik måte at det fjerner eller 

reduserer de ulempene som dagens krav har for mulighetene til å rekruttere og beholde 

nødvendig kompetanse i kommunal revisjon.  

 

Det kommer for øvrig klart fram av NOU 2017:15 punkt 6.2.4 side 57 at utvalget foreslår å 

videreføre reglene i gjeldende revisorlov § 3-3 fjerde ledd og revisjonsforskriften § 1-2 første 

ledd om at inntil to år med kommunal praksis kan inngå i godkjenningen. Dette kommer 

imidlertid ikke like klart fram av utvalgets lovforslag § 3-3 andre ledd med merknader, hvor 

formuleringene uttrykker at inntil ett av årene kan bestå av praksis fra kommunal revisjon. 

Det er ikke åpenbart hvordan to år kan innfortolkes i dette. Dersom Finansdepartementet vil 

foreslå at regelen om to år videreføres, bør dette komme klart fram av lovteksten. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Watz 

seniorrådgiver 
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