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Høring – NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven - Forslag til ny lov om
regnskapsførere
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres høringsbrev datert 19.06.2018
og har følgende kommentarer til utredningen og lovforslaget.
Gjennom utviklingen de siste år har regnskapsførere fått utvidet sitt arbeidsområder til å
dekke oppgaver som før i stor grad var dekket av revisor. Dette er blant annet en følge av at
det nå er færre foretak som plikter å ha revisor. Regnskapsfører får derfor et mer direkte
ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Utvalgets flertall går inn for at
regnskapsmateriale kun skal oppbevares i 5 år. Dette inkluderer også materiale og
dokumentasjon over forhold hvor regnskapsfører har påpekt mangler og feil hos
oppdragsgiver. Et mindretall av utvalget går inn for at kommunikasjon med oppdragsgiver når
regnskapsfører har oppdaget lovbrudd skal oppbevares i 10 år. Slik oppdragsdokumentasjon
kan være viktig i erstatningssaker, straffesaker og skattesaker, og i dagens digitaliserte
hverdag medfører oppbevaring i 10 år bare marginalt mer kostnad enn oppbevaring i 5 år.
Dessuten vil ofte økonomisk kriminalitet omfatte forhold som har forekommet lengre tilbake i
tid enn fem år. I slike tilfelle kan en oppbevaringstid på ti år også være nyttig for bobestyrere.
I tillegg må regnskapsforetak etter bokføringsforskriften uansett vurdere om noe av noe
regnskapsmateriale skal oppbevares i ti år. LO er derefor enig med mindretallets forslag om at
når lovbrudd er tatt opp skriftlig med oppdragsgiver skal denne kommunikasjonen oppbevares
i 10 år.
Når stadig flere regnskapspliktige velger å ikke ha revisor får regnskapsførere en viktigere
samfunnsrolle. Det synes derfor litt merkelig at foreldelsesfristen for å reise straffesak mot
regnskapsførere foreslåes redusert fra nåværende fem til to år. I en tid hvor det stilles stadige
krav om å forenkle lovverket frykter LO at det også kan bli enklere å begå tilsiktede lovbrudd.
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For å hindre dette er det viktig at lovverket i tilstrekkelig grad formulerer reaksjoner. LO er
derfor enig med utvalgets mindretall om at foreldelsesfristen for å reise straffesak mot
regnskapsførere bør være fem år.
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