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Høring – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger 
 
Det vises til Arbeidsdepartementets høring ved brev 12. september 2011 med forslag til 
lovendringer for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger. Revisorforeningen 
har vurdert forslaget om adgang til å innhente opplysninger fra revisor og regnskapsfører. 
 
Etter forslaget skal Arbeids- og velferdsetaten ha rett til å innhente opplysninger fra revisor 
og regnskapsfører som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt 
eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder eller for å kontrollere utbetalinger etter en direkte 
oppgjørsordning. Hensikten er å gi etaten den samme adgang og mulighet til å verifisere 
inntektsopplysninger fra næringsdrivende som man har for arbeidstakere der kontrollpunktet 
er arbeidsgiver. Etter gjeldende regler i folketrygdloven kan Arbeids- og velferdsetaten 
innhente opplysninger fra revisor og regnskapsfører i tilfeller der det er rimelig grunn til 
mistanke om trygdemisbruk. Forslaget her gjelder innhenting av opplysninger til bruk ved 
behandling av søknader og rutinemessig kontroll. 
 
Revisor 
Revisorforeningen legger vekt på at revisor skal ivareta sin rolle som allmennhetens 
tillitsperson (revisorloven § 1-2). Dette vises blant annet gjennom en rekke krav i 
lovgivningen om at revisor skal attestere opplysninger til offentlige myndigheter og enkelte 
lovkrav om at revisor skal gi opplysninger til offentlige myndigheter, inkludert plikten til å gi 
opplysninger som Arbeids- og velferdsetaten ber om ved mistanke om trygdemisbruk. Vi er 
opptatt av at lovkrav om opplysningsplikt for revisor skal ivareta viktige samfunnsmessige 
hensyn og være egnet for formålet.  
 
Revisorforeningen mener at det er et viktig samfunnsmessig hensyn å hindre trygdemisbruk. 
Vi anser imidlertid at rutinemessig innhenting av inntektsopplysninger om selvstendig 
næringsdrivende fra revisor ikke er et egnet tiltak for å verifisere de opplysningene den 
næringsdrivende har gitt ved søknad om og ved rutinemessig kontroll med inntektsavhengige 
ytelser.  
 
Revisor vil som oftest ikke sitte på opplysningene Arbeids- og velferdsetaten etterspør. Ved 
revisjonen vil revisor utføre revisjonshandlinger for å skaffe seg tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis for at opplysningene i årsregnskapet om lønn og andre 
ytelser, utbytte mv. ikke inneholder vesentlige feil. Revisor skal også attestere på 
kontrolloppstillingen over registrerte og innberettede beløp. Revisjonshandlingene skal 
dokumenteres, men dokumentasjonene vil som oftest være på et overordnet nivå og ikke 
inneholde opplysninger om ytelser til den enkelte.  Vi gjør oppmerksom på at det i notene til 
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årsregnskapet skal opplyses om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder. Dette er 
informasjon som etaten kan bruke i sitt kontrollarbeid og som kan være særlig nyttig dersom 
regnskapet er revidert.  
 
Det taler også mot forslaget at relativt få selvstendig næringsdrivende har revisor. Den store 
majoriteten driver i enkeltpersonforetak uten valgt revisor. Fra i år har også små 
aksjeselskaper mulighet til å velge bort revisjon. Allerede per i dag har om lag 35 % av disse 
selskapene valgt bort revisjon.  
 
På denne bakgrunn vil det ikke være regningssvarende eller hensiktsmessig å basere 
rutinemessig verifikasjon av inntektsopplysninger på innhenting av opplysninger fra revisor. 
Etter vår vurdering er tiltaket ikke egnet for formålet.  
 
Regnskapsfører 
Regnskapsfører (”forretningsfører” i lovforslaget) vil oftere sitte på inntektsopplysninger om 
selvstendig næringsdrivende de fører regnskap for. Etter Revisorforeningens oppfatning er 
det imidlertid ikke en rimelig byrdefordeling å innhente slike opplysninger rutinemessig fra 
regnskapsfører til bruk i Arbeids- og velferdsetatens saksbehandling. Den næringsdrivende 
som søker eller mottar trygdeytelser kan om nødvendig selv få opplysningene fra sin 
regnskapsfører. For å hindre misbruk, bør man ikke gå lenger enn den eksisterende 
adgangen til å innhente opplysninger fra regnskapsfører i saker hvor det er mistanke om 
trygdemisbruk. 
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