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Høring – regelverk for tilskudd til miljøorganisasjoner 
Det vises til Miljøverndepartementets høring ved brev 28. mars 2011 om nytt regelverk for 
tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Det er utarbeidet et 
forslag til forskrift med regler om tildelingskriterier, søknad om tilskudd, dokumentasjon av 
opplysninger, utbetaling av tilskudd, bruk av tilskudd, tilsyn og revisjon. 

Krav til  årsregnskap og revisjon 
Etter forslaget § 5 skal organisasjoner og stiftelser som mottar tilskudd ha statsautorisert 
eller registrert revisor. Etter forslaget § 2 og § 3 kan tilskudd gis til frivillige organisasjoner og 
allmennyttige stiftelser som avgir eget årsregnskap og årsmelding. 

Revisorforeningen støtter disse bestemmelsene. Vi anser at revisjon av årsregnskapet 
sammen med særskilte revisorbekreftelser vil bidra til kontroll med at tilskudd tildeles på 
riktig grunnlag og at tilskuddene brukes etter hensikten.  

Alle stiftelser har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 og revisjonsplikt etter 
revisorloven § 2-1. Det er likevel en fordel at det blir presisert i forskriften at oppfyllelse av 
disse pliktene er en forutsetning for å motta tilskudd. Store miljøorganisasjoner som er 
organisert som foreninger, har regnskapslikt og revisjonsplikt. For de mindre foreningene er 
det derfor nødvendig med egne krav i tilskuddsordningen.  

Vi mener at kravene til regnskap og revisjon og forholdet til lovgivningen kan gjøres klarere i 
forskriften. Det bør klargjøres at årsregnskapet og årsberetningen skal utarbeides i samsvar 
med regnskapsloven. Årsberetning, og ikke årsmelding, er begrepet som brukes i 
regnskapsloven, og det bør også brukes i forskriften §§ 2, 3, 4, 7, 8 og 12. 

Et krav om at tilskuddsmottakeren skal ”ha [..] revisor”, gir ikke entydig anvisning på at 
årsregnskapet skal revideres. Det kan leses som at revisor bare er nødvendig for å bekrefte 
medlemmer og givere mv. Det bør i stedet, i tråd med revisorloven § 2-1, fastsettes at 
tilskuddsmottakeren ”skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller 
statsautorisert revisor”.  

Det er foreslått en egen bestemmelse om at lokallag som fører medlemsregisteret for 
organisasjonen skal ha revisor. Vi anser at denne bestemmelsen er uklar og bør tas ut. For 
det første blir det uklart om årsregnskapet til hovedorganisasjonen i tilfelle skal revideres. Det 
er ikke sikkert at lokallaget har regnskapsplikt, og da blir det uklart hva som skal være 
revisors oppgaver. Kravene til revisorbekreftelsene av medlemmer og givere mv. vil gjelde 
og kan gjennomføres uansett om medlemsregisteret føres i hovedorganisasjonen, i et 
lokallag eller for den saks skyld settes bort til en tjenesteleverandør. Dersom et lokallag selv 
skulle motta tilskudd, vil formodentlig alle kravene i forskriften, inkludert til regnskap og 
revisjon, gjelde direkte.  

http://www.revisorforeningen.no/d9542018/Ny-tilskuddsordning-for-miljoorganisasjoner
http://www.regjeringen.no/pages/16148247/Utkast_til_forskrift_110328.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-056-001.html#1-2
http://www.lovdata.no/all/tl-19990115-002-002.html#2-1
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Revisorbekreftelse av medlemmer, kontingent, givere og gavebeløp 
For organisasjoner skal revisor bekrefte antall medlemmer og samlet innbetalt medlems-
kontingent. For både organisasjoner og stiftelser skal revisor bekrefte antall personlige givere 
og samlet innberettet gavebeløp etter ligningsloven (forskriften § 5).  

Vi oppfatter at man ønsker at revisor skal avgi en positiv bekreftelse med høy grad av 
sikkerhet om disse forholdene. Den aktuelle uttalelsen er da en revisoruttalelse avgitt etter 
den internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag ”ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon”. Etter vår 
vurdering er de forholdene som skal bekreftes tilstrekkelig klart angitt til at det er mulig for 
revisor å avgi en slik uttalelse. Det kan likevel være en fordel å få helt klart frem hvilke givere 
som skal bekreftes. Er det givere med rett til fradrag etter ligningsloven (vil kreve mest å 
bekrefte), givere organisasjonen skal innberette til skattemyndighetene (noe mindre 
krevende) eller givere som organisasjonen har innberettet (vil kreve minst)?  

Revisors uavhengighet 
Det foreslås særskilte krav til uavhengighet om at revisor ikke skal ha, eller innenfor de tre 
siste år før året før søknadsåret ha hatt, tillitsverv i organisasjonen eller stiftelsen. Det skal 
heller ikke foreligge andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til revisors 
uavhengighet (forskriften § 5). 

Etter revisorloven § 1-1 annet ledd gjelder alle kravene i revisorloven også ved revisjon av 
årsregnskap for noen som ikke er revisjonspliktig. Det innebærer blant annet at kravene i 
loven til revisors uavhengighet vil gjelde fullt ut for miljøorganisasjonenes og miljøstiftelsenes 
revisor. Lovkravene går lenger enn de foreslåtte bestemmelsene i forskriften, bortsett fra at 
det ikke gjelder et særskilt krav om ”karenstid” for tillitsverv. Uavhengigheten til en revisor 
som er tidligere styremedlem eller lignende i et revisjonspliktig foretak, avgjøres ut fra det 
alminnelige kravet om at tilknytningen ikke må kunne svekke revisors uavhengighet eller 
objektivitet. Etter loven gjelder ikke dette bare for revisor selv, men også for revisors 
nærstående. Loven presiserer også kravene til uavhengighet innen et revisjonsselskap og 
samarbeidende selskaper.  

Vi mener at revisorlovens krav gir en forsvarlig ramme for krav til revisors uavhengighet også 
når det gjelder revisor som er tidligere tillitsvalgt i organisasjonen. Det er ikke tilstrekkelig 
grunn til å fremheve akkurat dette uavhengighetskravet i forskriften.  

Andre kommentarer 
§ 4: Det er uklart hva som egentlig kreves. Er meningen at organisasjonen må ha eksistert i 
fire år, at virksomheten er beskrevet i fire årsberetninger eller at det er mulig i ettertid å 
utarbeide fire årsmeldinger hvor virksomheten beskrives? 
 
§ 6: Det bør komme klarert frem at det er tilskuddet for hver enkelt mottaker, og ikke samlet 
for alle mottakere, som består av en ”basisdel” og en ”del for samfunnsmessig betydning”. 
Deretter kan det fastsettes at basisdelene til sammen skal utgjøre 70 pst. og delene for 
samfunnsmessig betydning 30 pst. av den samlede tilskuddsbevilgningen.   
 
§ 8: Forholdet mellom første punktum (skjønnsmessig tildeling av poeng for samfunnsmessig 
betydning) og annet punktum (beregning av delen for samfunnsmessig betydning) bør 
formuleres klarere.  
 
§ 9: Bokføringsloven, og ikke regnskapsloven, har bestemmelser om oppbevaringsplikt.  
 
§ 10: I medlemsregisteret skal det skilles mellom medlemmer med demokratiske rettigheter 
og andre. Etter § 2 andre ledd b) er det en forutseting at alle medlemmene har demokratiske 
rettigheter. Dette ser ikke ut til å henge sammen. 
 

http://www.revisorforeningen.no/arch/_img/9501124.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-19990115-002-001.html#1-1
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§19: Alternativet med bruk av tilskudd til sentrale aktiviteter er uklart. Organisasjoner som 
følger anbefalingen om å avlegge regnskap etter den foreløpige regnskapsstandarden 
”NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”, vil vise et aktivitetsresultat hvor 
kostnader spesifiseres på kostnader som går til oppfyllelse av formålet og 
administrasjonskostnader. Omfatter alternativet aktiviteter som oppfyller formålet så lenge 
aktivitetene er organisert sentralt og ikke lokalt? 
 

Forslag til endringer i forskriften 
§ 2 annet ledd bokstav e): 

”e)  at organisasjonen hvert år utarbeider årsregnskap og årsberetning i samsvar med 
bestemmelsene i regnskapsloven.” 
 

§ 3 første ledd bokstav e): 

”e)  som utarbeider årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i 
regnskapsloven.” 
 

§ 5 Krav til revisjon: 

Organisasjoner og stiftelser som mottar tilskudd skal påse at årsregnskapet 
revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor. Revisor skal ikke ha eller 
innenfor de tre siste år før året før søknadsåret ha hatt, tillitsverv i organisasjonen 
eller stiftelsen. Det skal heller ikke foreligge andre særlige grunner som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet. 

For organisasjoner skal revisor bekrefte antall medlemmer og samlet innbetalt 
medlemskontingent. For både organisasjoner og stiftelser skal revisor bekrefte antall 
personlige givere som organisasjonen [skal innberette (se merknadene)] til 
skattemyndighetene og samlet innberettet gavebeløp. 

Dersom det overlates til lokallag eller et annet organisasjonsledd å ha oversikt 
overmedlemmene som beskrevet i § 10, skal dette laget eller organisasjonsleddet ha 
revisor etter første ledd. 
 

§ 9 annet punktum: 

Dette Kravet medfører ingen begrensninger i pliktene etter bokføringsloven 
dokumentasjonskravet og oppbevaringsplikten etter regnskapsloven. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 
 
 
Per Hanstad 
Adm. direktør 

Harald Brandsås 
Fagdirektør 

 
 
 
 
 
 


