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Den norske Revisorforening (DnR) støtter opprettelsen av et ekspertorgan som skal bistå 
håndhevingsmyndigheten med regnskapsfaglige råd. 
 
DnR vil påpeke viktigheten av finanskomiteens uttalelse i Innst. O. nr.17 
(2004-2005) om ekspertorganet følges opp i praksis "Komiteen viser til at informasjon om 
brudd på IFRS kan være markedssensitivt, og legger til grunn at Kredittilsynet vil rådføre seg 
med ekspertutvalget i saker hvor det foreligger faglig kompliserte problemstillinger før det 
gjøres vedtak som bygger på at det foreligger et slikt brudd". Vår kursivering viser et noe 
annet innhold enn departementets forslag. Finanskomiteen har ikke latt det være opp til 
håndhevingsmyndigheten å bestemme hvilke saker som skal forelegges, men at faglige 
kompliserte problemer skal forelegges. 
 
Vedtak om at et selskap ikke har avlagt regnskap i samsvar med IFRS, kan som 
finanskomiteen uttaler være kurssensitiv informasjon. Det er derfor helt avgjørende at 
markedet har tillit til at de vedtak som treffes er uomtvistelige. Ekspertutvalg er en viktig 
mekanisme for å sikre at regnskapsfaglige konklusjoner som ligger til grunn for avgjørelser 
Kredittilsynet treffer har bred støtte i fagmiljøet. 
 
Det kan reises tvil om ekspertutvalget vil fremstå som faglig selvstendig og uavhengig, hvis 
Kredittilsynet er den eneste som bestemmer hvilke saker som skal tas opp i ekspertutvalget, 
og forberede sakene. Etter DnRs syn bør retningslinjene i tillegg omhandle at også de 
regnskapspliktige kan få lagt regnskapsfaglige spørsmål frem for ekspertutvalget, der hvor 
Kredittilsynet mener det er uaktuelt. 
 
Utkastet til retningslinjer inneholder ikke regler om hvorvidt ekspertutvalgets avgjørelser skal 
være offentlige. Det bør omhandles i retningslinjene at prinsippavgjørelser bør anonymiseres 
og publiseres. 
 
Retningslinjene bør også pålegge ekspertutvalget å be om den regnskapspliktiges vurdering 
av spørsmålet. 
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I utkastet til retningslinjer er det i punkt 8 omtalt at ekspertutvalget skal vurdere 
medlemmenes habilitet i hver enkelt sak. For at ekspertutvalgets medlemmer skal kunne 
vurdere sin habilitet i hver enkelt sak bør det utformes mer presise regler om habilitet i 
retningslinjene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 
 
 
 
Per Hanstad Harald Brandsås 
adm.dir. Fagdirektør 
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