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Høring - tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Vi viser til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet om tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av
velferdsordninger, datert 12. september 2011.

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk
trygghet og effektivitet både for næringsdrivende og for samfunnet generelt.

Altinn
Altinn er et samarbeid mellom en rekke offentlige organer. Nettportalen alfinn.no og den
underliggende tekniske plattformen brukes til å levere elektroniske offentlige skjemaer og andre
tjenester til bruk for borgere og næringsdrivende. Altinn har som samfunnsmål å gi effekfiviserings-
og samordningseffekter både for privat og offentlig sektor. Regjeringen har gjentatte ganger
understreket forventningene til at hele offentlig sektor tar i bruk Altinn som forenklingsverktøy.

Oppgaveregisteret
Oppgaveregisteret er høringsinstans ved forslag om regelendringer som kan innebære nye eller
endringer i eksisterende oppgaveplikter. Registeret skal sørge for effekfiv samordning og utnyttelse
av oppgaveplikter som offentlige organer pålegger næringsdrivende. Gjennom samordningsarbeidet
skal Oppgaveregisteret søke å oppnå en reduksjon i de oppgaveplikter som påligger næringslivet.

På bakgrunn av dette ønsker vi å uttale oss om forslagene til endringer i Folketrygdloven.

Forslaget § 21-4 første ledd: Adgang til å innhente opplysninger direkte fra regnskapsfører
mv.
Vi gjør oppmerksom på at det i høringsnotatet ikke er avklart om det er autoriserte regnskapsførere
og revisorer som omtales. Enhetsregisteret registrerer om en enhet har regnskapsfører og revisor,
kun dersom disse er autoriserte.

I forslag til ny lovtekst benyttes begrepet "forretningsfører", mens det i høringsnotatet kapittel 3
brukes begrepet "regnskapsfører". Dette er to forskjellige roller.

Vi minner også om at små aksjeselskap som fidligere hadde krav om å ha revisor, fra 16.05.2011
har unntak fra dette kravet. Det finnes derfor en økende gruppe næringsdrivende, som også er
arbeidsgivere, men som ikke har revisor. Opplysninger om hvilke aksjeselskap som har valgt ikke å
ha revisor er til enhver tid tilgjengelig i Enhetsregisteret.
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Side 2

Vi mener at regnskapsførers og revisorers opplysningsplikt bør begrenses til et minimum.

Ny § 21-4 d: Samkjøring av registre for systematisk kontroll
Vi ønsker å komme i dialog med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) for å avklare nærmere hvilke av
våre registre det er ønskelig å innhente opplysninger fra. Vi bidrar gjerne under planlegging av den
praktiske tilretteleggingen for dette.

§ 21-4 nytt femte ledd: meldinger fra utlendingsmyndighetene
Vi mener at det bør vurderes hvorvidt meldinger fra utlendingsmyndigheten kan formidles ved bruk
av Altinn.
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