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Høring – NOU 2018:9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere.
Vi viser til høringsdokument datert 19.06.2018 vedrørende ovennevnte høring.
Økonomiforbundet har følgende momenter og kommentarer til de ulike forslag i høringen.
Som det fremgår av vårt høringssvar har vi valgt å kommentere dette på de ulike paragrafer
fortløpende i forslaget.
§ 1-2 Økonomiforbundet er positive til fellesbetegnelsen regnskapsforetak som gir mulighet
til samordning av felles krav for enkeltpersons foretak og selskaper
§ 2-2 Økonomiforbundet mener det er negativt å fjerne kravet helt til autorisasjon for daglig
leder, for både store og små regnskapsforetak. Dette gir feil signal til bransjen.
Det bør gjøres en ny vurdering om mindre regnskapsforetak fortsatt bør ha autorisert daglig
leder. Ved en total fjerning av kravet kan faglige krav blir nedprioritert i forhold til ønske om
økt økonomisk avkastning, noe vi mener er regnskapsfaglig negativt.
§ 2-3 Tittelen "statsautorisert regnskapsfører" støtter Økonomiforbundet fullt ut. Dette vil
synligjøre ansvar og myndighet, samt at dette vil visualisere og styrke tilliten i bransjen ved at
dette synliggjør at dette er en offentlig godkjenningsordning.
§ 2-4 Her er Økonomiforbundet positiv til mulighet til deponering av tittel for en periode.
Dette mener vi gir økt fleksibilitet bransjen
§ 3-1 Økonomiforbundet er positiv til at det fortsatt er mulig med autorisasjon med
bachelorgrad. 3 års praksis gjenspeiler økt krav til faglig forståelse i bransjen og vil etter vår
mening styrke fagkompetansen og kvaliteten til utøvelsen av regnskapsføringen. Redusert
praksis krav ved mastergrad er ok.
§ 3-4 Økning av etterutdanning med kun 3 timer til 80 timer i løpet av 3 år synes unødvendig.
Vi er derimot positive til mer fleksibilitet i etterutdanningen. Dette vil gi mer etterutdanning
etter riktige faglige behov, og mindre fokus på oppfyllelse av formelle krav som ofte ikke endres
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i perioden som er gjeldene i dagens regelverk.
§ 4-1 Økonomiforbundet støtter utvalgets forslag til at regnskapsloven legger vekt på
kapasitet, kompetanse og kvalitetsstyring jf GRFS.

Med vennlig hilsen
Rune Martinsen
Daglig leder
Økonomiforbundet
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