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Innst. O. nr. 25.
(1998-99)

Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Ot.prp. nr. 75 (1997-98).

Til Odelstinget.

1. PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD

1.1 Sammendrag

Innledning

Regjeringen fremmer i proposisjonen forslag til
ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Lov-
forslaget bygger på Revisorlovutvalgets innstilling
som er trykket som NOU 1997:9. Forslaget vil erstatte
lov 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer.

Forslaget gjennomfører bestemmelsene i rådsdi-
rektiv 84/253/EØF om godkjennelse av personer med
ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper (åttende
selskapsdirektiv) som er en del av EØS-avtalen.

Regjeringen har som siktemål at revisorloven skal
bidra til å sikre at ulike brukere av regnskapsinforma-
sjon har sikkerhet for at årsregnskapene er fastsatt i
samsvar med gjeldende regelverk. Det legges stor
vekt på revisors rolle som objektiv og uavhengig kon-
trollør av årsregnskapet. På denne bakgrunn har Re-
gjeringen funnet grunn til å foreslå innstramminger
bl.a. i den adgang revisor etter gjeldende regelverk har
til å yte andre tjenester enn årsregnskapsrevisjon.
Både med sikte på effektiv ressursallokering gjennom
regnskapets informasjonsverdi ved økonomiske be-
slutninger, og tiltak mot økonomisk kriminalitet, er
det behov for at en uavhengig person vurderer om
regnskapet er avlagt i samsvar med gjeldende regel-
verk. Utøvelsen av revisors funksjoner skal dermed
medvirke til effektiv ressursallokering og til bekjem-
pelse av ulike former for økonomisk kriminalitet, her-
under kriminalitet på skatte- og avgiftsområdet. Hen-
siktsmessige regler om revisjon og revisorers virk-
somhet har således en vesentlig samfunnsøkonomisk
betydning.

Regjeringens forslag går på enkelte punkter len-
ger enn de minstekrav som følger av åttende selskaps-
direktiv. Det foreslås bl.a. utvidede kvalifikasjons-
krav for revisorer som skal revidere årsregnskap i så-
kalte store foretak.

Det foreslås for øvrig endringer bl.a. i reglene o
dokumentasjon av revisors arbeid, lengden av revis
praksis, krav til revisors uavhengighet og tilsynsr
gler.

På de punkter Regjeringens forslag avviker f
reglene om revisorer i de nye aksjelovene, er det fo
slått en opphevelse av de aktuelle reglene i aksjelo
ne.

Revisjonsplikt

Revisjonsplikten videreføres med mindre just
ringer for de foretaksformer som etter gjeldende r
er revisjonspliktige. Alle som er pliktige til å avlegg
årsregnskap etter regnskapslovens regler skal i 
gangspunktet ha plikt til å la årsregnskapene revide
av minst en registrert eller statsautorisert revisor. D
foreslås imidlertid en videreføring av gjeldende frita
fra revisjonsplikten for enkelte virksomheter me
driftsinntekter på mindre enn 5 mill. kroner. Fritake
vil bl.a. ikke gjelde ansvarlige selskaper hvor samtlig
deltakere er juridiske personer med begrenset ans

Regnskapspliktige foretak som eies av stat el
kommune skal etter forslaget revideres av godkje
registrert eller statsautorisert revisor på lik linje me
foretak med andre eierkonstellasjoner. Revisjon 
forvaltningsvirksomhet i stat og kommune- og fylkes
kommune vil i samsvar med gjeldende rett falle ute
for revisorlovens regler om revisjon.

Kravet om statsautorisert revisor i visse foreta
foreslås videreført. Plikten foreslås å gjelde store fo
tak slik disse er definert i forslag til ny regnskapslo
§ 1-5, det vil si allmennaksjeselskaper, regnskapspl
tige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller ob
gasjoner noteres på børs og regnskapspliktige som
en særlig samfunnsøkonomisk eller markedsmes
betydning etter nærmere bestemmelser gitt av dep
tementet. Gjeldende bestemmelser som knytter k
til statsautorisert revisor til selskap med flere enn 2
ansatte foreslås opphevet.
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Revisjonens omfang og utførelse

Departementet foreslår en videreføring og presi-
sering av revisjonens innhold. Revisors hovedoppga-
ve skal være å avgi en uavhengig vurdering av om års-
regnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov
og forskrifter (såkalt finansiell revisjon). Revisor skal
vurdere om den revisjonspliktige har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og forskrifter. Revisor skal videre vurdere
opplysninger om årsregnskapet m.v. som er gitt i års-
beretningen. Opplysninger i årsberetningen om den
regnskapspliktiges fremtidige utvikling, og om ar-
beidsmiljø og miljøinformasjon, vil ikke omfattes av
revisors kontroll.

Revisor skal også se etter at den revisjonspliktige
har ordnet formuesforvaltningen på betryggende måte
og med forsvarlig kontroll. Dette representerer en vi-
dereføring av gjeldende rett. For å understreke revi-
sors rolle når det gjelder hensynet til å forebygge ulike
former for økonomisk kriminalitet, foreslås det en be-
stemmelse om at revisor gjennom revisjonen skal bi-
dra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn,
herunder vurdere risikoen for at det kan foreligge feil-
informasjon i årsregnskapet som følge av misligheter
og feil. Det foreslås at revisjonen skal utføres i sam-
svar med god revisjonsskikk. Kravet til god revisjons-
skikk vil ha en supplerende funksjon i forhold til lo-
vens øvrige bestemmelser.

Departementet foreslår at det stilles lovbestemte
krav til hvilke forhold revisor skal påpeke overfor den
revisjonspliktiges ledelse. Bestemmelsen er ny. Revi-
sor skal etter forslaget skriftlig påpeke bl.a. mangler
ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig re-
gistrering og dokumentasjon av regnskapsopplysnin-
ger, feil og mangler ved organiseringen og kontrollen
med formuesforvaltning, misligheter og feil som kan
medføre feilinformasjon i årsregnskapet, og forhold
som kan føre til ansvar for den revisjonspliktiges le-
delse. De påpekte forhold skal, som i dag, inntas i brev
som nummereres fortløpende.

For å sikre grunnlaget for etterprøving av om re-
visjonen er forsvarlig utført, foreslås det regler om at
revisor skal dokumentere sitt arbeid, krav til doku-
mentasjonens innhold, samt krav til oppbevaring av
slik dokumentasjon. Også rådgivning skal dokumen-
teres.

Departementet foreslår å videreføre gjeldende be-
stemmelse om at revisor skal avgi revisjonsberetning
uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt.
Det presiseres at revisjonsberetning skal avgis også
der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig.
Revisors uttalelser i revisjonsberetningen vil i hoved-
sak korrespondere med de krav som stilles til omfan-
get av revisjonen.

Godkjenning av revisorer

Departementet foreslår å videreføre ordning
med godkjenning av revisorer som henholdsvis reg
trert og statsautorisert revisor. Godkjenningen sk
som i dag, gis av Kredittilsynet.

Registrert revisor skal ha bestått treårig revisoru
danning etter fastsatt rammeplan. Statsautoriserte
visorer skal ha bestått treårig revisorutdanning, ju
disk eller sosialøkonomisk profesjonsutdanning, ell
annen utdanning som er godkjent av Kredittilsyne
Vedkommende skal i tillegg ha bestått høyere revis
utdanning med normert varighet på minst ett og 
halvt år.

Det foreslås åpnet for at utenlandsk utdanni
skal kunne godkjennes på linje med norsk utdannin
overensstemmelse med åttende selskapsdirektiv.

Departementet foreslår at praksistiden både for 
gistrerte og statsautoriserte revisorer utvides til tre 
Inntil ett års praksis fra internrevisjon, offentlig revi
sjon og ettersynsvirksomhet eller annen relevant pr
sis kan godkjennes. Som et ledd i oppfyllelsen 
EØS-kravene, foreslås det at to tredeler av den pr
tiske opplæringen skal finne sted under ledelse av
person som selv har offentlig godkjenning. Minst to 
av praksistiden må videre finne sted etter fullført te
retisk utdanning. Den praktiske opplæringen skal fi
ne sted i Norge eller i annet EØS-land.

I samsvar med kravene i åttende selskapsdirek
foreslås det at revisor skal ha gjennomgått en prakt
prøve etter endt teoretisk og praktisk opplæring. P
ven skal dokumentere revisors egnethet.

Revisor skal være myndig, ha ført en hederl
vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktels
etterhvert som de forfaller. Revisor som reviderer å
regnskap for revisjonspliktig skal i tillegg ha fast kon
torsted i Norge, være bosatt i EØS-stat og ha nødv
dig sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

Det foreslås at også andre enn revisorer kan ha
erandeler eller være deltakere i revisjonsselskap
For å sikre revisorenes styringsmulighet skal reviso
ha mer enn halvparten av aksje- eller innskuddska
talen og stemmene i selskapet. Skillet mellom reg
trerte og statsautoriserte revisjonsselskaper fores
opphevet. For øvrig foreslås det krav til økonomis
vederheftighet og fast kontorsted for revisjonsselsk
per, uavhengig av om selskapet skal revidere årsre
skap for revisjonspliktig.

Det foreslås innført krav til obligatorisk etterut
danning i samsvar med nærmere regler fastsatt av
partementet.

Revisorer som er godkjent i andre EØS-land ell
et land Norge har inngått avtale om gjensidig go
kjenning av revisorer med, vil kunne drive virksomhe
i Norge dersom vedkommende består en egneth
prøve, og oppfyller kravene til hederlig vandel, øko
nomisk vederheftighet m.v.
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Uavhengighet og objektivitet

Departementet foreslår å skjerpe kravene til revi-
sors uavhengighet og objektivitet. Etter forslaget kan
ingen revidere årsregnskap for revisjonspliktig hvis
revisor selv eller dennes nærstående har en slik til-
knytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte
eller tillitsvalgte, at det kan svekke revisors uavhen-
gighet eller objektivitet, eller det foreligger andre sær-
lige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sor. Reglene om hvem som anses som nærstående er
basert på reglene i den nye aksjeloven og allmennak-
sjeloven.

I tillegg til det generelle uavhengighetskravet
foreslås det som i gjeldende rett en oppregning av
konkrete forhold som alltid vil være til hinder for at
noen påtar seg oppdrag som revisor. Etter bestemmel-
sen kan årsregnskap for revisjonspliktig ikke revide-
res av den som har eierandeler i det revisjonspliktige
foretaket, fordringer eller gjeld hos den revisjonsplik-
tige, eller som er medlem eller varamedlem av den re-
visjonspliktiges styrende organer. Tilsvarende gjelder
bl.a. den som er ansatt hos den revisjonspliktige og
den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av
den revisjonspliktiges regnskapsføring m.v. eller gir
konkrete anbefalinger om vurdering av poster i års-
regnskapet eller i oppgaver til offentlige myndigheter.

Departementet foreslår ikke noe generelt forbud
mot at revisor driver annen virksomhet enn revisjon
av årsregnskap, men har sett det som viktig å søke å
klargjøre grensen mot virksomhet som vil være i strid
med revisors uavhengighet og objektivitet. Det fore-
slås en generell bestemmelse om at revisor eller revi-
sjonsselskap ikke kan delta i eller ha funksjoner i an-
nen virksomhet når dette kan føre til at vedkommen-
des interesser kommer i konflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å
svekke tilliten til revisoren eller revisjonsselskapet.
Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonsplikti-
ge kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester
for den revisjonspliktige, dersom dette er egnet til å
påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og
objektivitet. Revisor kan heller ikke yte tjenester som
hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses-
og kontrolloppgaver. Revisor kan videre ikke opptre
som revisjonsklientens fullmektig, men skal fortsatt
ha adgang til å bistå med «teknisk utarbeiding av
regnskap» o.l.

Det foreslås at revisorer i revisjonsselskap i all ho-
vedsak identifiseres med andre revisorer samt andre i
nærmere angitte ledende personer i revisjonsselska-
pet, i relasjon til kravene om uavhengighet og objek-
tivitet.

Departementet foreslår at kravene til uavhengig-
het og objektivitet skal gjelde samarbeidende reviso-
rer som fremstår utad som et fellesskap, som om de
var ett revisjonsselskap. Det samme gjelder der revi-
sorer eller revisjonsselskap har eierandeler i et foretak

som utfører rådgivnings- eller andre tjenester. Dep
tementet kan i forskrift bestemme at tilsvarende sk
gjelde ved samarbeidsavtaler med slike foretak m.v

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Reglene om revisors og revisormedarbeider
plikt til å bevare taushet om alt de under sin virksom
het får kjennskap til, foreslås videreført. Det samm
gjelder revisors informasjonsplikt overfor styrend
organer i det foretak som revideres. Det foreslås
unntak fra opplysningsplikten der de opplysning
som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig ska
for foretaket. For fortsatt å kunne gi revisororganis
sjonene en mulighet til å føre kvalitetskontroll me
sine medlemmer, foreslås å videreføre bestemmel
om at taushetsplikten ikke er til hinder for at reviso
kan foreta kontroll av en annen revisors utførelse 
revisjon, herunder av den aktuelle dokumentasjon.

Taushetspliktreglene vil ikke være til hinder for a
revisor i datterselskap, tilknyttet selskap eller felle
kontrollert virksomhet, gir informasjon til revisor i
morselskapet m.v.

Etter forslaget vil revisor uten hinder av lovbe
stemmelsen om taushetsplikt eller avtalt taushetspl
kunne avgi forklaring og fremlegge dokumentasjo
vedrørende revisjonsoppdraget til politiet når det 
åpnet etterforskning i straffesak. Revisor vil vider
kunne underrette politiet dersom det foreligger fo
hold som gir grunn til mistanke om at det er foreta
straffbar handling. Disse bestemmelsene er nye.

Tilsyn

Det foreslås at Kredittilsynet, som etter gjeldend
regler, skal ha tilsyn med revisorene og revisjonss
skapene. De nærmere reglene om tilsynsvirksomhe
vil i all hovedsak fremgå av kredittilsynsloven. De
partementet finner ikke grunn til å foreslå særskil
tilsynsregler i revisorloven slik utvalget foreslår. De
partementet går heller ikke inn for å etablere en o
ning der kreditorer eller andre gis «klagerett» på re
sor.

Revisorregister

Det foreslås en videreføring av dagens ordni
med et register som inneholder opplysninger om re
sorer og revisjonsselskaper. Registeret skal føres
Kredittilsynet. Reglene om revisorregisteret og hvilk
opplysninger registeret skal inneholde, innebære
stor utstrekning en videreføring av gjeldende rett. D
foreslås imidlertid at en større del av reglene enn 
som er tilfellet i dag tas inn i loven.

Departementet tar sikte på at revisorenes oppl
ningsplikt overfor registeret begrenses til opplysni
ger som ikke fremgår av andre registre som revis
har innsendingsplikt overfor, og at det på denne ba
grunn etableres ordninger for informasjonsutvekslin
mellom registrene. Det foreslås en egen bestemme
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om sletting av opplysninger fra registeret. Det foreslås
dessuten å videreføre dagens ordning som går ut på at
enhver skal ha rett til å få utlevert opplysninger fra re-
gisteret.

Sanksjoner, straff og erstatningsansvar

Kredittilsynet skal etter forslaget kalle tilbake
godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor
dersom vedkommende ikke lenger fyller de vilkår
som lå til grunn for godkjenningen. Det samme gjel-
der der revisor ikke har gjennomgått nødvendig etter-
utdanning. Kredittilsynet kan kalle godkjenningen til-
bake dersom det foreligger nærmere angitte forhold
som medfører at revisor må anses for å være uskikket.

Tilbakekalling av godkjenningen kan etter forsla-
get gjøres permanent eller tidsbegrenset.

Departementet foreslår at godkjenningen kan sus-
penderes inntil straffesak er avsluttet, der revisor er
siktet for forhold som kan medføre tilbakekalling av
godkjenning.

Det foreslås en skjerpelse av straffen for brudd på
revisorlovens bestemmelser. Strafferammen vil etter
forslaget være bøter eller fengsel inntil ett år. Depar-
tementet har imidlertid lagt til grunn at ikke overtre-
delse av enhver av bestemmelsene i revisorloven bør
være straffbar. Det er derfor foreslått en oppregning
av de bestemmelser der overtredelse vil være straff-
bar.

Ut fra et særlig behov i revisorsaker der lovbrudd
ofte ikke oppdages før ved gjennomgang av regnska-
per i forbindelse med mistanke om andre straffbare
forhold, foreslås det at overtredelse av revisorlovens
regler skal foreldes etter fem år.

Revisjonsselskaper vil kunne straffes etter de al-
minnelige reglene om foretaksstraff i straffelovens
kap. 3 a.

Det foreslås en videreføring av gjeldende bestem-
melse om at revisor plikter å erstatte skade som ved-
kommende forsettlig eller uaktsomt har voldt under
utførelsen av sin oppgave. Revisjonsselskap vil være
solidarisk ansvarlig med revisor som har utført opp-
draget på dets vegne.

1.2 Komiteens merknader

K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  D a g  T e r j e  A n d e r s e n ,  K j e l l
I v a r  F o s s n e s ,  R a n v e i g  F r ø i l a n d ,  T r o n d
G i s k e ,  F r a n k  W i l l y  L a r s e n ,  T o r e  N o r d -
t u n  o g  H i l l - M a r t a  S o l b e r g ,  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  S i v  J e n s e n ,  P e r  E r i k
M o n s e n  o g  K e n n e t h  S v e n d s e n ,  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  R a n d i  K a r l s t r ø m ,
l e d e r e n  L a r s  G u n n a r  L i e  o g  I n g e b r i g t
S .  S ø r f o n n ,  f r a  H ø y r e ,  B ø r g e  B r e n d e ,
P e r - K r i s t i a n  F o s s  o g  K j e l l a u g  N a k k i m ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  E l i  S o l l i e d  Ø v e r a a s ,

f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  Ø y s t e i n
D j u p e d a l ,  f r a  V e n s t r e ,  T e r j e  J o h a n s e n
o g  f r a  T v e r r p o l i t i s k  F o l k e v a l g t e ,  S t e i -
n a r  B a s t e s e n , viser til merknader under de enk
te avsnitt nedenfor.

2. BAKGRUNN FOR LOVFORSLAGET OG 
GENERELT OM REGULERING AV REVISO-

RER OG REVISJON

2.1 Sammendrag

Ved kongelig resolusjon 28. januar 1994 ble d
oppnevnt et lovutvalg (Revisorlovutvalget) som sku
le vurdere behovet for og foreslå eventuelle endring
i lovgivning for revisjon og revisorer.

Det er i proposisjonen nærmere redegjort for u
valgets mandat, sammensetning og høringsuttale
til utvalgets utredning, NOU 1997:9.

Lovforslaget bygger bl.a. på Norges forpliktelse
etter reglene i EØS-avtalen som svarer til rådsdirek
84/253/EØF om godkjennelse av personer med ans
for lovfestet revisjon av regnskapsloven (det såka
åttende selskapsdirektiv).

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for de
te.

Regler om revisorer og revisjon skal bidra til 
sikre at ulike brukere av en bedrifts eller en perso
regnskaper, som del av en vurdering av den aktue
næringsvirksomheten, har sikkerhet for at regnskap
ne er fastsatt i samsvar med lov og forskrifter. Bruke
av regnskap kan være kreditorer, aksjonærer, kund
et selskaps ledelse eller ansatte, offentlige myndig
ter m.v. 

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for h
vedhensyn bak lovforslaget, særlig om hensynet 
aktiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Det er i proposisjonen videre redegjort for be
grepsbruk og forholdet til annen lovgivning.

Norges Statsautoriserte Revisorers Forening ne
satte i 1968 en «Komité for utarbeidelse av forslag
normer for god revisjonsskikk» (Revisjonskomiteen
Komiteen ble gitt følgende mandat:

«Komitéen skal på basis av foreliggende inne
landsk og utenlandsk materiale og litteratur, samt m
full forståelse av revisjonspraksis i dag, og den utvi
ling revisjonsfaget er inne i, utarbeide forslag til anb
falinger til god revisjonsskikk.»

Revisjonskomiteen har utarbeidet en rekke anb
falinger og normer. Etter en gjennomgang av dis
fant revisjonskomiteen det hensiktsmessig å ersta
dem med et sett «Standarder for revisjon og beslek
de tjenester» som ble utgitt i mai 1997. Det ble lagt
grunn at de aktuelle standardene ville være enkler
holde à jour. Det ble videre lagt til grunn at standard
ne «er mer dekkende for utøvelsen av revisors pro
sjonelle oppgaver og plikter og tar i større grad hens
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til behovet for et skille mellom normgivende krav og
veiledning for utførelsen av revisors arbeid».

Utvalget henviser til de tidligere anbefalinger og
normer for god revisjonsskikk i NOU 1997:9. Under
departementets vurderinger vil henvisninger til god
revisjonsskikk i hovedsak relateres til de nylig fastsat-
te «Standarder for revisjon og beslektede tjenester».

Det er i kap. 3 i proposisjonen gitt generell omtale
av regulering av revisorer og revisjon.

2.2 Komiteens merknader

K o m i t e e n  tar dette til etterretning.

3. REVISJONSPLIKT

3.1 Revisjonspliktig virksomhet

3.1.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Etter revisorloven § 1 første ledd har regnskaps-
pliktige etter lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskaps-
plikt m.v. (regnskapsloven) revisjonsplikt etter revi-
sorloven. Loven stiller krav til bruk av henholdsvis re-
gistrert og statsautorisert revisor for revisjonspliktige,
samt krav til utførelse av revisjonen. Revisjonsplikt
og plikt til å benytte henholdsvis registrert eller stats-
autorisert revisor kan også følge av annen lovgivning
enn revisorloven. Eksempelvis følger det av lov 10.
juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 6-2 at
forsikringsselskaper er revisjonspliktige og har plikt
til å bruke statsautorisert revisor. Det samme gjelder
forretningsbanker, jf. lov 24. mai 1961 nr. 2 om for-
retningsbanker § 14.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og hø-
ringsinstansenes merknader når det gjelder revisjons-
pliktig virksomhet.

Departementet legger til grunn at det skal videre-
føres regler om plikt til å la regnskapet bekreftes av en
uavhengig revisor (finansiell revisjon). Departemen-
tet slutter seg videre til utvalgets forslag om fortsatt å
knytte plikten til revisjon opp mot plikten til å avlegge
årsregnskap slik at alle som er pliktige til å avlegge
årsregnskap etter regnskapslovens regler, i utgangs-
punktet også skal ha revisjonsplikt, jf. lovforslaget
§ 2-1 første ledd.

Hvilke foretak som er regnskapspliktige følger av
forslag til ny regnskapslov § 1-2. Regnskapsplikten er
i nevnte bestemmelser i hovedsak foreslått knyttet til
foretaksform. Regnskapsplikten videreføres med
mindre justeringer for de foretaksformer som etter
gjeldende rett er regnskapspliktige. Dette omfatter
både aksjeselskap og allmennaksjeselskap, statsfore-
tak, selskap som definert i selskapsloven § 1-2 første
ledd bokstav a, finansinstitusjoner, verdipapirfond,

samvirkelag samt visse foreninger m.v. Foreninger 
enkeltmannsforetak som har eiendeler med verdi u
der 20 mill. kroner og færre enn 20 ansatte omfat
ikke av regnskapsplikten etter forslaget til regnskap
lov § 1-2. Disse vil dermed også falle utenfor de
foreslåtte revisjonsplikten.

Utenlandske foretak som deltar i eller utøver virk
somhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, o
som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lov
givning, har videre alminnelig regnskapsplikt. Ogs
denne typen foretak bør ha revisjonsplikt. Filialer a
utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge v
også være revisjonspliktige i den grad de har årsre
skapsplikt.

Utvalget går i hovedsak inn for å videreføre b
stemmelsene om unntak fra revisjonsplikt for mind
virksomheter i gjeldende revisorlov § 1 annet ledd. I
gen av høringsinstansene har hatt merknader til de
Departementet slutter seg til utvalgets forslag, 
foreslår at revisjonsplikt etter revisorloven ikke ska
gjelde dersom driftsinntektene av den samlede vi
somhet er mindre enn 5 mill. kroner, jf. lovforslage
§ 2-1 annet ledd.

Enkelte av høringsinstansene har foreslått at gre
sene for unntak økes, dvs. at flere regnskapsplikt
enn i dag skal kunne omfattes av unntaket. Depar
mentet viser til at omsetningsgrensen ble hevet fra
til 5 mill. kroner ved lovendring 24. juni 1994 nr. 27
Samtidig ble fritaket gjort gjeldende for selskaper so
nevnt i selskapsloven (ansvarlige selskaper m.v.) m
opp til fem deltakere. Tidligere gjaldt fritaket i først
rekke personlig næringsdrivende. På bakgrunn av
omsetningsgrensen relativt nylig har vært oppjust
og endringen i pengeverdien har vært beskjeden i 
rioden fra 1994 og frem til i dag, finner departemente
i likhet med utvalget, at dagens grenser bør videre
res. Departementet har vurdert om det er grunn ti
fastsette en høyere omsetningsgrense for revisjo
plikt i de tilfeller en regnskapspliktig benytter autori
sert regnskapsfører. Departementet legger imidler
til grunn at de hensyn som begrunner revisjonsplikte
tilsier revisjonsplikt for alle regnskapspliktige som
har en omsetning over de nevnte grenser.

Etter departementets syn tilsier bl.a. hensynet
bekjempelse av økonomisk kriminalitet at unntake
fra revisjonsplikt begrenses i størst mulig grad. Det v
ses til at en rekke f.eks. nystartede bedrifter vil kun
ha en lav omsetning de første årene etter oppstar
virksomhet. Bedriftene vil senere kunne bygge op
virksomhet av betydelig omfang. Departementet le
ger stor vekt på at det allerede fra første driftsår s
foreligge korrekte regnskaper som er bekreftet av 
uavhengig revisor. På bakgrunn av utvalgets forsl
og høringsinstansenes merknader har departeme
imidlertid ikke funnet å kunne gå så langt som til 
oppheve det unntak som følger av gjeldende regler
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Departementet har i dag hjemmel til å fastsette
høyere grenser for omsetning og deltakerantall i for-
hold til unntaket i revisorloven § 1 annet ledd. Be-
stemmelsen kom inn i loven under komitebehandlin-
gen av forslaget som lå til grunn for ovennevnte lov-
endring i juni 1994. Familie-, kultur- og
administrasjonskomiteen uttaler i Innst. O. nr. 44
(1993-94) s. 3:

«Komiteen ser at det i visse høve kan vera grunnar
til å gjera unntak frå revisjonsplikt når deltakartalet er
større enn 5 og driftsinntektene småe, slik det stun-
dom er innom ymse samarbeidstiltak (maskinsamar-
beid, drift av skogteigar, utnytting av utmark osv.).»

Forskriftshjemmelen har ikke vært benyttet og er
ikke foreslått videreført av utvalget. Som ovenfor
nevnt mener departementet at bl.a. hensynet til be-
kjempelse av økonomisk kriminalitet tilsier at unntak
fra revisjonsplikt begrenses i størst mulig grad. De-
partementet foreslår derfor i samsvar med utvalgets
forslag, at forskriftshjemmelen oppheves.

For regnskapspliktige som nevnt i forslag til ny
regnskapslov § 1-2 første ledd nr. 4 (ansvarlige sel-
skap og kommandittselskap) foreslås unntaket fra re-
visjonsplikt bare å gjelde der antallet deltakere ikke
overstiger fem. Unntaket foreslås ikke å gjelde for
kommandittselskap hvor komplementaren er en juri-
disk person hvor ikke noen av deltakerne har person-
lig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som
til sammen utgjør den juridiske personens samlede
forpliktelser. Dette er i samsvar med gjeldende rett.

Utvalget har foreslått at unntaket fra revisjons-
plikt heller ikke skal gjelde «selskaper hvor samtlige
eiere er juridiske personer med begrenset ansvar». Be-
stemmelsen er ny i forhold til gjeldende lov og er så-
vidt departementet kan se ikke nærmere kommentert i
NOU 1997:9. Etter sin ordlyd kan utvalgets forslag
omfatte både ansvarlige selskap, kommandittselska-
per og selskaper med begrenset ansvar (aksjeselska-
per) med eierforhold som beskrevet. Ettersom utval-
get foreslår å videreføre gjeldende bestemmelse om at
unntaket fra revisjonsplikt ikke gjelder for aksjesel-
skaper, antar departementet at den foreslåtte bestem-
melse skal omfatte ansvarlige selskaper og komman-
dittselskaper. Forslaget vil i tilfelle være i samsvar
med fjerde selskapsdirektiv som oppstiller revisjons-
plikt for ansvarlige selskap der samtlige eiere er sel-
skaper med begrenset ansvar. Departementet slutter
seg til utvalgets forslag og foreslår at unntaket fra re-
visjonsplikt ikke skal gjelde for ansvarlige selskap der
samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke
noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktel-
sene, udelt eller for deler som til sammen utgjør den
juridiske personens samlede forpliktelser.

Departementet legger til grunn at samtlige aksje-
selskaper fremdeles bør være revisjonspliktige. I sam-
svar med utvalgets forslag foreslås det derfor at frita-
ket for revisjonsplikt ikke skal gjelde for aksjeselska-
per og allmennaksjeselskaper. Som påpekt av utvalget

vil revisjon være spesielt viktig i selskaper der delt
kerne har begrenset ansvar.

Utvalget foreslår en videreføring av gjeldend
unntak fra revisorloven ved revisjon i stat, fylke o
kommune «med mindre annet er bestemt». Utvalg
flertall foreslår imidlertid å oppheve adgangen til 
gjøre unntak fra kravet om registrert eller statsauto
sert revisor for kommunalt eide aksjeselskaper. Utv
get har i sin begrunnelse vist til henholdsvis hensyn
til tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner og hensynet ti
uavhengighet.

Etter gjeldende regnskapslov kan Kongen ved fo
skrift eller enkeltvedtak bestemme om og i tilfelle
hvilken utstrekning lovens bestemmelser skal gjel
for næringsvirksomhet som drives av stat eller kom
mune. I Ot.prp. nr. 42 (1997-98) er det foreslått å op
heve denne bestemmelsen. Det er lagt til grunn at 
fentlig eiet virksomhet som er organisert som reg
skapspliktig foretak, bør følge de alminnelig
regnskapsreglene uten særskilte unntak. Virksom
som ikke er organisert som slikt foretak vil ikke om
fattes av regnskapsplikten. Det bør etter departem
tets oppfatning være samsvar mellom regnskapsp
og revisjonsplikt også for næringsvirksomhet som d
ves i statlig, fylkeskommunal og kommunal regi.

Departementet er enig med utvalget i at bl.a. he
synet til tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner tilsier a
det stilles krav til registrert eller statsautorisert revis
i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper uavhen
av eierforholdene. Det vises i denne forbindelse 
NOU 1996:3 s. 161 om ny aksjelovgivning der aksj
lovutvalget gir uttrykk for tilsvarende vurdering.

Dette er ikke til hinder for at en godkjent registre
eller statsautorisert revisor som arbeider innen ko
mune- eller fylkesrevisjon i utgangspunktet vil kunn
revidere årsregnskap for revisjonspliktige på lik linj
med andre godkjente revisorer. Vedkommende vil 
ha de samme kvalifikasjoner og være underlagt tils
på lik linje med godkjente revisorer generelt. Det a
gjørende blir imidlertid om vedkommende vil kunn
oppfylle de generelle krav som må stilles til reviso
objektivitet og uavhengighet.

Departementet legger til grunn at åttende se
skapsdirektiv gir avtalepartene relativt vidt skjønn n
det gjelder å fastsette krav til revisors uavhengighe
nasjonal lovgivning. Departementets nærmere vurd
ring av kravene til uavhengighet fremgår i kap. 7
proposisjonen.

Departementet foreslår etter dette at regnska
pliktige foretak som eies av stat, fylke og kommun
skal revideres av godkjent registrert eller statsauto
sert revisor på lik linje med foretak med andre eie
konstellasjoner. Den nye aksjelovens hjemmel for
gjøre unntak fra dette kravet foreslås opphevet. 
unntak for statlig, fylkeskommunal og kommuna
virksomhet som ikke er organisert som regnskapspl
tig foretak følger implisitt av den foreslåtte hovedre
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gelen idet slik virksomhet ikke vil være regnskaps-
pliktig etter regnskapsloven. Departementet foreslår
således ingen endring i forhold til gjeldende rett og ut-
valgets forslag når det gjelder revisjon av forvalt-
ningsvirksomhet. Slik virksomhet vil som etter gjel-
dende regler falle utenfor revisorlovens regler om re-
visjon. Departementet viser for øvrig til at det i
forskrift 13. august 1997 om kvalifikasjonskrav for
kommune-, fylkes- og distriktsrevisjon er fastsatt at
det i kommune-, fylkes- og distriktsrevisjon skal være
ansatt minst en registrert eller statsautorisert revisor.

Utvalget har foreslått at revisjonsplikten skal re-
guleres i regnskapsloven. Departementet viser til at
revisjonsplikten i dag fremgår av revisorloven. Depar-
tementet er av den oppfatning at dagens løsning er
hensiktsmessig og gir en bedre systematikk i regelver-
ket, enn om regulering av revisjonsplikten ble tatt ut
av revisorloven og lagt til regnskapsloven. Revisjons-
plikten foreslås følgelig fortsatt regulert i revisorlo-
ven.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  er enig i departementets vurdering
om at bl.a. hensynet til bekjempelse av økonomisk
kriminalitet tilsier at unntakene fra revisjonsplikten
blir færrest mulig. K o m i t e e n  slutter seg til at revi-
sjonsplikten i all hovedsak videreføres som i dag, og
at den som tidligere skal knyttes opp mot plikten til å
avlegge årsregnskap, jf. ny regnskapslov § 1-2. 

K o m i t e e n  merker seg at departementet foreslår
at den nye aksjelovens hjemmel for å gjøre unntak for
kravet til registrert eller statsautorisert revisor i regn-
skapspliktige foretak som eies av stat, fylke og kom-
muner, oppheves. En slik innstramming i forhold til
någjeldende regler vil få konsekvenser for arbeids-
oppgaver kommune- og fylkesrevisjonene i dag utfø-
rer. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
viser til at det avgjørende må være at kravene til revi-
sors kompetanse innfris og at vedkommende tilfreds-
stiller de krav som må stilles til revisors objektivitet
og uavhengighet. Det sikres etter f l e r t a l l e t s  opp-
fatning best ved at kravene til revisors kompetanse i
regnskapspliktige virksomheter er de samme uavhen-
gig av hvem som står som eier. F l e r t a l l e t  merker
seg for øvrig at forslaget ikke er til hinder for at god-
kjent registrert eller statsautorisert revisor som arbei-
der i fylkes- eller kommunerevisjonen kan påta seg re-
visjon av regnskapspliktige på linje med andre god-
kjente revisorer, forutsatt at de oppfyller de krav som
stilles til revisors objektivitet og uavhengighet.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t
viser til brev til komiteen fra Kommunenes Sentra
forbund datert 30. november 1998. Her heter det a

«I de senere år har kommunene innledet en refo
av sitt forvaltningsapparat. Man organiserer forva
ningens forskjellige virksomheter i selvstendige se
skaper. Vi kan derfor forvente at en stadig større an
av kommunal virksomhet i fremtiden vil drives som
aksjeselskaper. Det er nedlagt betydelig arbeid de 
nere år i å bygge opp kompetanse og uavhengig
innenfor kommunal revisjon for å møte denne utvi
ling. Lovforslaget kan få betydelige negative kons
kvenser for kommuneforvaltningen og for den kom
munale revisjon.»

Videre skriver Kommunenes Sentralforbund:

«Verken NOU 1997:9 eller Ot.prp. 75 tar opp fø
gene for kommuneforvaltning og kommunal rev
sjonsvirksomhet av forslaget om å oppheve dispen
sjonsadgangen til diskusjon. Likevel slutter depart
mentet seg til utvalgets forslag om å opphe
dispensasjonsadgangen uten noen reell begrunne
Departementet inviterer Stortinget til å gjøre et vedt
som kan ha vidtrekkende følger for kommunal fo
valtning på grunnlag av løst begrunnende påstan
om kommunerevisors uavhengighet og uten å disku
re de mulige konsekvenser av vedtaket for kommun
ne.»

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til brev til ko
miteen fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF
datert 19. oktober 1998 hvor de viser til at både Kom
munal- og regionaldepartementet, KS, LO/Nors
Kommuneforbund, YS og NKRF ønsker at kommu
nene fortsatt skal ha fri anledning til å velge komm
ne-, fylkes- eller distrikstrevisjon som revisorer i d
kommunale aksjeselskapene. De skriver at:

«Norges Kommunerevisorforbund mener det 
både faglige og formelle grunner til at kommunen b
ha denne valgmuligheten. Dessuten kan det være 
skelig for kommunene å ha samme revisor for forva
ningen som for de kommunale selskapene. Finans
partementets begrunnelse for å ekskludere kommu
revisjon er knyttet til kompetanse og uavhengighe
Når det gjelder kompetanse har KRD, etter at sak
var på høring, stilt kvalifikasjonskrav til kommuna
revisjon på linje med det som kreves for revisjon a
private selskaper, dvs. at alle kommunale revisjonse
heter skal ha minst en registrert eller statsautorisert
visor.»

Videre skriver NKRF:

«Når det gjelder uavhengighetsspørsmålet må
be om nytenkning. Kommunal revisjon er underla
og arbeider etter de samme etiske prinsipper og st
darder/normer som gjelder for privat revisjon. Uav
hengighetsproblematikken i denne sammenheng 
knyttet til hvorvidt man kan ha tillit til at kommunale
revisorer er uavhengige i forhold til det selskapet 
blir valgt som revisor for. Eierne av et kommunalt ak
sjeselskap er kommunestyret (utgjør flertallet), hv
det sitter politikere fra de forskjellige partiene. Inge
av disse har personlige eierinteresser i dette sels
pet....Når kommunestyrene ønsker å velge oss som
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visor for disse selskapene, nettopp på grunn av tillit til
kommunens egen revisor, bør de ha anledning til det.»

D i s s e  m e d l e m m e r  deler konklusjonene som
framkommer i brevene fra Kommunenes Sentralfor-
bund og Norges Kommunerevisjonsforbund. Vi kan
ikke se at verken kompetansekrav eller uavhengig-
hetshensyn tilsier at kommunene skal fratas mulighe-
ten til fritt å kunne velge kommunal eller fylkeskom-
munal revisjon av sine aksjeselskaper. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Lov om revisjon og revisorer
§ 2-2 tredje ledd skal lyde:
Kongen kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle

gjøre unntak fra plikten etter første ledd til å ha regis-
trert eller statsautorisert revisor og kan på samme
måte bestemme at i et selskap der én eller flere kom-
muner har mer enn femti prosent av stemmene, kan
kommune- eller fylkesrevisjonen velges som revisor.
Bestemmelsen i kapittel 6 om revisors taushetsplikt
og opplysningsplikt gjelder i så fall tilsvarende.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r i t e t  o g  V e n s t r e
mener det er en styrke at vi har klart å holde en god og
omfattende offentlig revisjon her i landet. Ved å opp-
heve adgangen til å gjøre unntak fra kravet om regis-
trert eller statsautoriserte revisorer for kommunalt
eide aksjeselskaper, innskrenkes unntakene i revisor-
loven både med hensyn til habilitetskrav og kvalifika-
sjonskrav. Likevel vil ikke dette hindre fylkesrevisjon
og kommunal revisjons foretak å revidere kommunale
AS bare de organiserer seg slik at de tilfredsstiller ha-
bilitetskravene og kvalifikasjonskravene. Interkom-
munale revisjonsselskap vil kunne oppfylle habilitets-
kravene i forhold til å kunne revidere kommunale AS.
På sikt vil omorganisering av offentlig revisjon som
gir økt habilitet på dette området gjøre offentlig revi-
sjon mer attraktiv faglig. Å stille samme habilitets-
krav til offentlig revisjon av kommunale og fylkes-
kommunale aksjeselskaper vil etter d i s s e  m e d -
l e m m e r s  syn på sikt styrke den offentlige
revisjonen i Norge.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader.

3.2 Plikt til å la revisjonen utføres av godkjent re-
visor 

3.2.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Revisjonsplikten innebærer at den revisjonsplikti-
ge skal la «årsoppgjør og regnskaper» revideres av en
eller flere registrerte eller statsautoriserte revisorer, jf.
revisorloven §§ 3 og 6. Dette betegnes i proposisjonen
her som lovbestemt eller finansiell revisjon. Omfan-

get av revisjonen er nærmere omtalt i kap. 5 i prop
sisjonen.

Det stilles høyere krav til å få bevilling som stats
autorisert revisor enn for å bli opptatt som registre
revisor i revisorregisteret. For å bli opptatt i revisorr
gistret må vedkommende bl.a. ha bestått revisorek
men, og ha minst 2 års forskjelligartet praksis i rev
sjonsarbeid her i landet, jf. revisorloven § 11 førs
ledd. For å få bevilling som statsautorisert revisor m
vedkommende bl.a. ha bestått høyere revisoreksam
og ha minst to års ulikeartet praksis i revisjonsarbe
hvorav minst ett år her i landet, jf. § 11 tredje og fjerd
ledd. 

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og h
ringsinstansenes merknader når det gjelder plikt ti
la revisjonen utføres av godkjent revisor.

Departementet legger til grunn at det skal vider
føres en plikt for regnskapspliktige/revisjonspliktig
til å la årsregnskapet revideres av godkjent revisor. 
krav loven oppstiller for godkjenning slik som krav t
utdanning, praksis, vandel m.m. er med på å sikre
revisor er egnet til å gi en uavhengig bekreftelse på
den revisjonspliktiges årsregnskap er avlagt i sams
med lov og forskrifter. Også lovens øvrige krav f.ek
til uavhengighet og tilsyn m.v., bidrar til å sikre kva
liteten på revisors arbeid. Samtlige høringsinstan
som har uttalt seg er positive til en videreføring a
denne plikten.

Departementet foreslår i samsvar med utvalgsfle
tallets forslag å videreføre ordningen med to reviso
kategorier, henholdsvis registrert og statsautorisert
visor. Kravene for å bli godkjent som henholdsvis r
gistrert og statsautorisert revisor er nærmere omta
kap. 6 i proposisjonen.

Når det gjelder kravet om statsautorisert reviso
visse foretak ser departementet at det kan stilles sp
mål ved hensiktsmessigheten av å opprettholde et s
krav i tråd med dagens ordning. Som nevnt av utv
gets mindretall stilles det ikke nødvendigvis and
innholdsmessige krav til revisjon av store selskap
enn av små selskaper. Videre legges de samme r
sjonsstandarder til grunn av begge revisorkategor
Begge revisorgrupper har i dag felles krav om etter
dannings-/fornyingsordninger i regi av sine forenin
ger og er underlagt kvalitetskontroll gjennom forenin
gene og offentlig tilsyn. Det vises for øvrig til at revi
sorer fra andre EØS-land som ikke har begrensnin
i eget land på hvilke foretak de kan revidere, vil kunn
få adgang til å revidere på høyeste nivå her i lan
selv om deres kompetanse kun tilsvarer den som 
gistrerte revisorer har.

Departementet viser på den annen side til utv
gets vurdering av at selskaper som er børsnoterte e
er av en viss størrelse må antas være mer komplise
revidere enn de fleste små foretak. Departementet l
ger vekt på at det ofte vil være større verdier involve
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og dermed større risiko for negative virkninger ved
eventuelle feil fra revisors side ved revisjon av slike
selskaper.

Særlig når det gjelder børsnoterte foretak ser de-
partementet et større behov for krav om revisor med et
høyt kompetansenivå. Markedsmessige hensyn tilsier
at disse foretakenes regnskaper og revisjonen av regn-
skapene holder et høyt kvalitetsnivå.

Som fremgår i kap. 6 foreslår departementet ingen
utvidelse av det alminnelige revisorstudiet. En stats-
autorisert revisor vil således etter departementets for-
slag fortsatt ha 1 1/2 år lenger utdanning enn en regis-
trert revisor. Dette taler etter departementets syn for å
forbeholde den antatt vanskeligste revisjonen for de
statsautoriserte revisorene. Departementet antar der-
for etter en helhetsvurdering at det er grunn til fortsatt
å stille krav om statsautorisert revisor for visse fore-
tak.

Departementet finner grunn til å påpeke at det for-
hold at utenlandske revisorer vil kunne få adgang til å
revidere på høyeste nivå her i landet kun med en kom-
petanse som tilsvarer den som registrerte revisorer
har, ikke i seg selv bør tillegges avgjørende vekt som
argument mot å beholde to godkjenningsnivåer. De-
partementet har ikke grunnlag for å vurdere hvor ak-
tuelt det vil være for utenlandske revisorer å søke au-
torisasjon i Norge. Etter gjeldende regler har det hittil
kommet få søknader. Departementet mener dessuten
det er grunn til å anta at en del land, på bakgrunn av at
EØS-retten kun stiller minimumskrav til revisors
kompetanse, vil kreve kompetanse utover den som til-
svarer den kompetanse registrerte revisorer har her i
landet. Det vises i denne sammenheng til at det både i
Sverige og Danmark finnes to revisorkategorier. Vi-
dere må utenlandske revisorer etter lovforslaget gjen-
nomgå en såkalt egnethetsprøve før de kan gis adgang
til å utføre revisjon her i landet. Prøven skal dokumen-
tere at vedkommende har tilstrekkelig innsikt i norske
lovregler, språk m.v. slik at revisjonen kan utføres
innen de fastsatte rammer. Det kan også påpekes at de
utenlandske revisorene vil ha full adgang til på eget
initiativ å gjennomgå høyere revisorstudium.

Utvalget har foreslått at kravet om statsautorisert
revisor knyttes til «store foretak», slik disse er definert
i NOU 1995:30 Ny regnskapslov § 1-4 første ledd
punkt 1 og 4. Utvalget mener at eventuelle særlige
kvalifikasjonskrav for revisorer utfra spesielle bran-
sjer eller organisasjonsformer bør fremgå av de lover
som regulerer de aktuelle virksomhetene. Utvalgets
forslag vil omfatte regnskapspliktige med salgsinn-
tekt eller balansesum over 200 mill. kroner eller mer
enn 200 ansatte og regnskapspliktige som har en sær-
lig samfunnsøkonomisk eller markedsmessig betyd-
ning etter nærmere bestemmelser av departementet.

I Ot.prp. nr. 42 (1997-98) om lov om årsregnskap
m.v. § 1-5 er «store foretak» foreslått definert som:
1. allmennaksjeselskaper,

2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grun
fondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, el

3. regnskapspliktige som har en særlig samfunn
økonomisk eller markedsmessig betydning ett
nærmere bestemmelse gitt av departementet.
Departementet mener plikten til å la årsregnsk

pene revideres av statsautorisert revisor bør gjelde
store foretak slik disse er definert i forslaget til n
regnskapslov § 1-5, jf. lovforslaget § 2-2 første ledd

I forhold til utvalgets forslag vil enkelte regn-
skapspliktige falle utenfor kravet om statsautorise
revisor, ettersom definisjonen av store foretak et
departementets forslag ikke omfatter enhver reg
skapspliktig som har salgsinntekt eller balansesu
som overstiger 200 mill. kroner eller mer enn 200 a
satte. På den annen side medfører departementets
slag en utvidelse i forhold til utvalgets forslag, i de
alle regnskapspliktige som faller inn under definisjo
nen av store foretak, vil få plikt til å benytte statsaut
risert revisor. I utvalgets forslag var børsnoterte s
skaper og allmennaksjeselskaper holdt utenfor. Utv
get synes å begrunne dette med at eventuelle sæ
krav til revisor bør fremgå av «de respektive spesi
lover knyttet til organisasjonsformer eller bransjer
Med den nære kopling som foreslås mellom reg
skapsplikt og revisjonsplikt, kan departementet ikk
se grunn til å la kravet til statsautorisert revisor frem
av ulike regelverk på denne måten.

Ettersom alle allmennaksjeselskap foreslås und
lagt krav til statsautorisert revisor, foreslår depart
mentet å oppheve allmennaksjeloven § 7-2 hvor k
vene til statsautorisert revisor er knyttet til antall a
satte samt børsnotering av selskapets aksjer e
obligasjoner.

Når det gjelder adgangen til å la revisjonen utfør
av et godkjent revisjonsselskap og revisjonsselskap
plikt til å utpeke en ansvarlig revisor som oppfylle
kvalifikasjonskravene for hvert oppdrag, jf. lovforsla
get § 2-2 annet ledd, vises det til omtale i pkt. 6.10.

Departementet viser for øvrig til at krav til stats
autorisert revisor i foretak innenfor spesielle brans
eller for spesielle organisasjonsformer også vil kun
fremgå av særlover, jf. f.eks. forsikringsvirksomhe
sloven og forretningsbankloven.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens vurde
ringer i forhold til revisjonsplikt og til forslag om vi-
dereføring av to revisorkategorier, henholdsvis reg
trert og statsautorisert revisor. K o m i t e e n  merk
seg at dette også er i tråd med anbefalingene både
Revisorlovutvalget og en samlet revisjonsbransje.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem
mene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Ven
stre, ser i likhet med Regjeringen, at det kan stilles b
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rettigede spørsmål ved hensiktsmessigheten av å vide-
reføre kravet om statsautorisert revisor i visse foretak.
Både norske registrerte og statsautoriserte revisorer
innehar høy revisjonsfaglig kompetanse, og begge ka-
tegorier tilfredsstiller det åttende selskapsdirektivs
krav for å kunne påta seg revisjon for ethvert selskap
innen EU/EØS-området. F l e r t a l l e t  kan ikke se at
det i proposisjonen anføres avgjørende argumenter
som taler for å legge andre og høyere standarder enn
direktivets til grunn for revisorers rett til yrkesutøvel-
se i Norge. Tvert imot er det en rekke argumenter som
taler for lovmessig likestilling. F l e r t a l l e t  vil peke
på følgende forhold:

I henhold til Norges forpliktelser gjennom EØS-
avtalen vil i prinsippet enhver revisor fra EU/EØS-
området, og som tilfredsstiller åttende selskapsdirek-
tivs krav til utdannelse/praksis, måtte gis adgang til å
revidere på høyeste nivå i Norge. (I de tilfeller hvor en
i europeiske land opererer med to revisorkategorier
med ulike rettigheter, henger det sammen med at den
ene revisorgruppen, evt. store deler av denne, ikke til-
fredsstiller direktivets krav til formell utdannelse.)
Tilsvarende vil norske registrerte revisorer som til-
fredsstiller direktivets krav, måtte gis like rettigheter i
øvrige land i EU/EØS-området.

I praksis skiller ikke markedet mellom registrerte
og statsautoriserte revisorer, men mellom store og
små revisjonsselskap. Store selskap med grenseover-
skridende virksomhet, internasjonale forgreninger og
komplekse regnskapsmessige forhold vil naturlig vel-
ge et revisjonsselskap med et stort revisjonsfaglig mil-
jø, høyt utviklet spisskompetanse og et godt utbygd
internasjonalt nettverk. For slik virksomhet er ikke
små revisjonsselskap, det være seg statsautoriserte
eller registrerte, aktuelle som valgt revisor.

De innholdsmessige krav til revisjonen er ikke an-
dre for store enn for små selskaper. De to revisorkate-
gorier er underlagt de samme, strenge yrkesetiske reg-
ler. Både NRRF og NSRF deltar i utformingen av re-
visjonsstandardene som legges til grunn av begge
revisorkategorier. Revisorforeningenes kvalitetskon-
trollsystemer og krav til kvalitet og omfang på etterut-
danning, er identiske. Også de krav som stilles av den
eksterne kontrollmyndighet, Kredittilsynets revisor-
tilsyn, er de samme for begge revisorkategorier. 

Den norske revisorutdanningen har gjennom hele
70, 80 og 90-tallet ligget på et annet og vesentlig høy-
ere nivå enn i eksempelvis Sverige, Finland og Dan-
mark, hvor mange av de som titulerer seg registrert re-
visor i praksis ikke tilfredsstiller direktivets krav. 

En samlet norsk revisjonsbransje stiller seg bak
kravet om at registrerte og statsautoriserte revisorer

bør gis samme formelle rettigheter til utøvelse av y
ket.

F l e r t a l l e t  kan ikke se at den avgrensning R
gjeringen gjør for hvilke selskaper som plikter å h
statsautorisert revisor er spesielt presis. Det er ik
gitt at alle almennaksjeselskaper er kompliserte og
aksjeselskap m.v. per definisjon er ukompliserte. D
er heller ikke uten videre lett å se hvor det går logis
grenser for hvilke selskaper som har en særlig sa
funnsøkonomisk eller markedsmessig betydning, 
hvorfor enkelte revisorer skal ekskluderes fra å re
dere disse. F l e r t a l l e t  er enig med Regjeringen i
det kan være forhold som taler for at det stilles sær
krav til revisjonskompetansen i forhold til børsnoter
selskaper. Det er imidlertid heller ikke her gitt at det
bør materialisere seg i et krav til revisors tittel, me
snarere til revisjonsselskapets kapasitet og saml
kompetanse. Hvorvidt det skal stilles krav om dette
en vurdering som bør tilligge Oslo Børs. Det synes
denne sammenheng naturlig at slike krav hjemle
børsforskriften og ikke i herværende lov.

F l e r t a l l e t  mener så vel de praktiske som m
prinsipielle sider av saken taler for at kravet til stat
autorisert revisor i visse foretak avvikles. En videref
ring og skjerping av dette kravet, slik Regjeringen g
inn for, forsterker etter f l e r t a l l e t s  oppfatning e
kunstig skille mellom to grupper i samme yrke so
begge innehar formell kompetanse til å utføre tjene
tene.

I tråd med dette foreslås det at lovforslagets § 2
første ledd annet punktum utgår.

En konsekvens bør være at krav om statsautoris
revisor innenfor spesielle bransjer eller for spesie
organisasjonsformer som fremgår av særlovgivnin
for eksempel forsikringsselskaper, forretningsbank
finansieringsforetak, statsforetak, næringsdriven
stiftelser, AS Vinmonopolet, Norges Postbank, St
tens postselskap, Statens jernbanetrafikkselskap m
må endres.

F l e r t a l l e t  viser til brev fra finansministeren
4. november 1998 hvor det fremgår at eventuelle en
ringer i aktuelle særlover i forbindelse med at Storti
get nå vedtar ny revisorlov bør utredes nærmere.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e
mener det bør være viktig å opprettholde gjelden
krav om statsautorisert revisor i visse foretak. Det h
vært hevdet at det ikke er nødvendig med forme
regler og krav på dette punkt da markedet vil ord
dette selv. I så fall er kravet ikke problematisk i pra
sis. Likevel er det viktig gjennom lovgivningen å g
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Krav om høyeste utdanning for å kunne revidere visse
virksomheter vil også være et incitament til å ta høye-
re utdanning.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til innholdet i de
nye aksjelovene sammenholdt med forslaget til revi-
sorloven, vil en se at visse utvidelser og begrensninger
i kravet til å ha statsautorisert revisor. En utvidelse vil
være at alle foretak med børsnoterte finansielle instru-
menter omfattes av kravet, ikke bare selskaper med
børsnoterte aksjer. Dette vil bl.a. medføre at spareban-
ker med børsnoterte grunnfondsbevis må ha statsauto-
risert revisor, i motsetning til i dag. På den annen side
vil det ikke lenger stilles krav om statsautorisert revi-
sor i aksjeselskap. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre presisere at
lovforslaget ikke uten videre gir revisorer med god-
kjenning fra andre EØS-land anledning til å revidere
på høyeste nivå her i landet selv om de oppfyller di-
rektivets krav. Det er bare revisorer fra hjemland som
kun har et godkjenningsnivå eller flere godkjennings-
nivåer der alle kan revidere alle foretakstyper at revi-
sor fra EØS-området må godkjennes på Norges høy-
este nivå. Videre vil adgangen for utenlandske reviso-
rer til å revidere norske revisorpliktige foretak være
avhengig av at de avlegger en egnethetsprøve her i
landet, jf. lovforslaget § 3-6. Dessuten vil de måtte
fylle de samme generelle krav til vandel og evnen til å
oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller
som norske revisorer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  tar opp Regjeringens for-
slag til revisorlovens § 2-2 første ledd annet punktum.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

«Lov om revisjon og revisorer

§ 2-2 første ledd annet punktum skal lyde:

For foretak som nevnt i regnskapsloven § 1-5,
skal årsregnskapet revideres av minst en statsautori-
sert revisor.»

4. REVISJONENS OMFANG OG UTFØRELSE 
M.V. 

4.1 Revisjonens omfang og utførelse

4.1.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

Etter revisorloven § 6 skal revisor i den utstrek-
ning det følger av god revisjonsskikk granske bedrif-
tens årsoppgjør og regnskaper og «behandlingen av

dens anliggender for øvrig». Derunder skal revisor
etter at bedriftens ledelse har oppfylt sin plikt til å sø
ge for at regnskapet er i samsvar med lov, forskrift 
god regnskapsskikk, og at det gir så fullstendige 
spesifiserte opplysninger om bedriftens gang og s
ling som tilsies av hensyn til bedriftens fordringshav
re, innehavere eller deltakere, ledelse og ansatte, s
av hensyn til den oppgave- og opplysningsplikt so
følger av lov eller er pålagt i medhold av lov. Gjelden
de aksjelov § 10-7 første ledd inneholder en tilnærm
identisk bestemmelse. I de nye aksjelovene § 7-6
gjeldende bestemmelse erstattet med en henvisnin
at revisjonen skal utføres i samsvar med regler fasts
i eller i medhold av revisorloven og for øvrig slik go
revisjonsskikk fastsetter.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og h
ringsinstansenes merknader når det gjelder revisj
ens omfang og utførelse.

4.1.2 Departementets vurdering

4.1.2.1 Generelt om revisjonens formål og innhold

Sammendrag

Departementet er enig med utvalget i at det er b
hov for å klargjøre at den revisjon som skal være 
gulert i revisorloven, er godkjent revisors vurderin
av den revisjonspliktiges årsregnskap og årsberetn
(finansiell revisjon). Revisors hovedoppgave er å ko
trollere årsregnskap og årsberetning og vurdere 
det gis dekkende og relevant informasjon i samsv
med regnskapslovgivningen. Departementet foreslå
samsvar med gjeldende rett og utvalgets forslag at
visor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet
fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, jf. lovforsla
get § 5-1 første ledd. Henvisningen til god regnskap
skikk som finnes i gjeldende bestemmelse, anses i
nødvendig idet det følger av forslaget til ny regn
skapslov at årsregnskapet skal utarbeides i sams
med god regnskapsskikk.

Departementet foreslår videre at revisor skal vu
dere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt s
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registre
ring og dokumentasjon av regnskapsopplysning
Plikten til å sørge for ordentlig registrering m.v. v
fremgå av forslaget til ny regnskapslov kap. 2 om r
gistrering og dokumentasjon av regnskapsopplysn
ger. Departementets forslag anses å være i sam
med gjeldende rett.

Det følger av forslaget til ny regnskapslov § 2-1 
registrering av opplysninger om transaksjoner og a
dre disposisjoner skal omfatte alle opplysninger so
har betydning for utarbeiding av årsregnskap og «a
nen regnskapsrapportering som følger av lov eller fo
skrift (pliktig rapportering)». Departementet anser d
derfor ikke nødvendig med noen presisering i forsl
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get til ny revisorlov av at revisor skal se til at regn-
skapsføringen er innrettet på en måte som «sikrer
grunnlaget for foretakets lovpålagte rapportering».

I Ot.prp. nr. 42 (1997-98) Regnskapsloven fore-
slås det at årsregnskapet og årsberetningen skal utgjø-
re separate deler og ikke en helhet som etter gjeldende
regler. Dette reiser spørsmål om i hvilken grad revisor
skal revidere også årsberetningen. Utvalget har ikke
tatt opp dette i forbindelse med drøftelsen av revisjon-
ens omfang. Utvalget har imidlertid foreslått at revi-
sjonsberetningen skal inneholde revisors uttalelse om
hvorvidt årsberetningen er konsistent med årsregnska-
pet. Som det fremgår i pkt. 5.5 mener departementet
at det bør legges opp til et større samsvar mellom kra-
vene til revisjonens innhold og revisors plikter, og hva
revisor skal bekrefte i sin beretning, enn det utvalget
har gjort. I forslaget til ny regnskapslov § 3-3 er det
foreslått at årsberetningen bl.a. skal inneholde en ut-
fyllende redegjørelse for årsregnskapet dersom en slik
redegjørelse er av betydning for å bedømme stilling
og resultat. Det skal videre gis nærmere spesifiserte
opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Års-
beretningen skal også inneholde forslag til anvendelse
av overskudd eller dekning av tap. Etter departemen-
tets syn er de nevnte forhold av en slik art at de bør
omfattes av revisjonen. Departementet foreslår derfor
at revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetnin-
gen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt
drift, samt forslag til anvendelse av overskudd eller
dekning av tap, er i samsvar med lov og forskrifter.
Det foreslås videre at revisor skal påse at slike opplys-
ninger i årsberetningen er konsistent med årsregnska-
pet. Når det gjelder øvrige opplysninger som etter for-
slaget til ny regnskapslov skal fremgå av årsberetnin-
gen, antar departementet at det ikke er behov for
revisjon av disse. Dette gjelder opplysninger om den
regnskapspliktiges framtidige utvikling, opplysninger
om arbeidsmiljøet og miljøinformasjon som revisor
normalt ikke har tilstrekkelig grunnlag for å kunne ut-
tale seg om og som det heller ikke faller naturlig inn
under revisors område å uttale seg om.

Departementet støtter utvalgets syn på at revisjo-
nen bør ha som formål å bidra til å forebygge mislig-
heter og feil. Departementet anser det som viktig at
det kommer klart frem i loven at revisor har en selv-
stendig oppgave i forhold til å bidra til å forebygge
ulike former for økonomisk kriminalitet. I RS 240 er
det lagt til grunn at «misligheter» bl.a. kan omfatte
manipulasjon, endring av regnskapsdata eller andre
dokumenter, underslag av eiendeler, ufullstendig eller
unnlatt registrering av transaksjoner, feilaktig bruk av
regnskapsprinsipper m.v. Slike forhold kan være
straffbare, men revisor er ikke forpliktet til å ta stilling
til om det foreligger straffbare forhold. Departementet
foreslår i samsvar med merknadene fra ØKOKRIM
og Skattedirektoratet en bestemmelse om at revisor
gjennom revisjonen skal bidra til å forebygge og av-

dekke misligheter og feil, jf. lovforslaget § 5-1 tredj
ledd.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til at det i loven tas inn e
bestemmelse om at revisor gjennom revisjonen s
bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil, j
forslagets § 5-1 tredje ledd. K o m i t e e n  merker s
at forslaget mer representerer en presisering av g
dende rett enn innføring av et nytt prinsipp. 

K o m i t e e n  har for øvrig ingen bemerkninger.

4.1.2.2 Kontroll med foretakets styrende organer

Sammendrag

Utvalgets flertall foreslår at revisor, i tillegg til re-
visjonen, skal ha plikt til å se etter om foretakets st
rende organer har engasjert seg tilstrekkelig for å iv
reta nærmere angitte lovbestemte plikter. Dette gj
der ledelsens plikt til å sørge for en forsvarli
organisering av virksomheten, til å fastsette nødven
ge virksomhetsplaner og budsjetter, til å holde seg o
entert om foretakets økonomiske stilling og til å på
at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning
er gjenstand for betryggende kontroll.

En rekke av høringsinstansene, herunder Justis
partementet, Oslo Børs, HSH, NSRF, NRRF og NH
går mot flertallets forslag på dette punkt. Forslag
støttes på den annen side av bl.a. Kredittilsynet, S
rebankforeningen, Bankforeningen, ØKOKRIM o
Konkursrådet.

Departementet er enig med utvalget i at revis
bør ha en oppgave i forhold til å påse at den revisjo
pliktige har ordnet formuesforvaltningen på en b
tryggende måte og med forsvarlig kontroll. Depart
mentet foreslår i lovforslaget § 5-1 annet ledd en b
stemmelse om dette i samsvar med gjeldende rett
forskrift om revisjon og revisorer § 3-2 første ledd
Departementet legger som tidligere nevnt stor vekt 
revisors rolle i arbeidet med å bekjempe økonomi
kriminalitet. Forslaget om å videreføre revisors plik
til å se etter at den revisjonspliktige har ordnet fo
muesforvaltningen på en betryggende måte anses 
et viktig virkemiddel i så måte.

Departementet finner imidlertid ikke å kunne slu
te seg til utvalgsflertallets forslag om ytterligere lov
fastsatte tilleggsplikter for revisor. Departement
slutter seg til de høringsinstansene som mener at
valgets forslag vil skape en uklar ansvarsdeling m
lom foretakets styrende organer og revisor. Depar
mentet kan ikke se at utvalget i sitt forslag har foret
noen nærmere vurdering av ansvarsfordelingen m
lom den revisjonspliktige og revisor på dette punkte
Dette gjelder f.eks. den plikt revisor foreslås å ha ti
se etter at ledelsen har engasjert seg tilstrekkelig fo
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fastsette de nødvendige virksomhetsplaner og bud-
sjetter. Slik departementet ser det er dette plikter som
gjelder virksomhetenes (interne) organisering som
ikke er knyttet til økonomiforvaltningen. Etter depar-
tementets syn hører det ikke naturlig under revisors
ansvarsområde å kontrollere ledelsens beslutninger på
dette området. En nær tilknytning mellom revisjons-
pliktiges ledelse og revisor når det gjelder ledelsens
plikter vil kunne komme i konflikt med de krav som
foreslås når det gjelder revisors uavhengighet. Det vi-
ses til nærmere omtale i kap. 7 i proposisjonen.

Departementet finner etter dette ikke å kunne gå
inn for at revisors plikter i forhold til å kontrollere den
revisjonspliktiges lovbestemte plikter gjennom loven
utvides til å omfatte andre forhold enn de som direkte
gjelder formuesforvaltningen. Departementet vil for
øvrig understreke at selv om ikke revisor pålegges
noen kontrollplikt, vil misligheter og feil hos ledelsen
kunne være blant de forhold revisor må påpeke over-
for den revisjonspliktige dersom dette avdekkes i for-
bindelse med revisjonsoppdraget. Det vises til nærme-
re omtale i pkt. 5.2. Departementet viser for øvrig til
RS 250 om vurdering av lover og forskrifter ved revi-
sjon av regnskaper, der det bl.a. fremgår at «når revi-
sjon planlegges og utføres, og når resultatene av revi-
sjonen vurderes og rapporteres, må revisor være opp-
merksom på at det kan ha vesentlig innvirkning på
regnskapene om foretaket bryter lover og forskrifter.»

Dersom revisor ved sine undersøkelser har funnet
at det foreligger forhold som kan føre til ansvar for
medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representant-
skapet eller administrerende direktør, skal det etter
gjeldende aksjelov § 10-9 tredje ledd gjøres merknad
om dette i revisjonsberetningen. Bestemmelsen er vi-
dereført i de nye aksjelovene. ØKOKRIM viser i sin
høringsuttalelse til at plikten til å undersøke om det
foreligger ansvarsbetingende forhold har falt ut av
lovutkastet og at det er et viktig punkt. Departementet
viser til at utvalget har kommet til at det ikke bør fast-
settes en slik plikt, jf. utvalgets vurdering som er gjen-
gitt i pkt. 5.5.3. Utvalget uttaler bl.a. (NOU 1997:9 s.
117):

«Det understrekes imidlertid at rapporteringsplik-
ten måtte gjelde forhold som revisor har fått kjenn-
skap til under utførelsen av sine plikter. Han bør der-
for i alle fall ikke pålegges en spesiell plikt til å gran-
ske om slike forhold er til stede, kun en generell
aktsomhetsplikt og plikt til å vurdere om det forelig-
ger spesielle risiki, jf. for øvrig kap. 8.5.2.2.»

Departementet er enig med utvalget i at revisor
ikke bør ha en særskilt undersøkelsesplikt når det gjel-
der forhold som kan medføre ansvar for den revisjons-
pliktiges ledelse m.v. Som det fremgår i pkt. 5.2 vil
imidlertid forhold som kan føre til ansvar for revi-
sjonspliktiges ledelse, være blant de forhold revisor
skal påpeke overfor den revisjonspliktige dersom det-
te avdekkes i forbindelse med revisjonsoppdraget.
Departementet foreslår dessuten en videreføring av

gjeldende regler om at slike forhold skal omtales i r
visjonsberetningen, jf. lovforslaget § 5-6 som er næ
mere omtalt i pkt. 5.5 i proposisjonen.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

K o m i t e e n  viser til § 5-1 siste ledd som presis
rer at revisor gjennom revisjonen skal bidra til å for
bygge og avdekke misligheter og feil. Revisor h
gjennom hele revisjonssyklusen ansvar for å påpe
ovenfor den revisjonspliktige misligheter og feil ha
oppdager ved utførelse av sitt revisjonsoppdrag.

4.1.2.3 Utførelse av revisjonen

Sammendrag

Departementet ser, i likhet med utvalget, beh
for at det i loven fastsettes visse generelle bestemm
ser om revisjonens utførelse. Departementet fores
imidlertid en noe annen utforming av bestemmels
enn det utvalget har foreslått. Utvalgets forslag er b
sert på standarder utarbeidet av NSRF. Departeme
antar at de standarder som utvalget har bygget sitt 
slag på ikke til enhver tid nødvendigvis vil utgjøre d
viktigste hovedpunktene i den rettslige standard
god revisjonsskikk. Departementet foreslår at det fa
settes en mer generell bestemmelse om at revisjo
skal utføres etter beste skjønn og at revisor skal v
dere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon
regnskapet som følge av misligheter og feil, jf. lovfo
slaget § 5-2 første ledd. En slik bestemmelse er i sa
svar med utvalgets forslag bortsett fra at utvalget h
lagt til grunn at det bare er risikoen for «vesentlig
feilinformasjon som skal vurderes. Departement
legger til grunn at også risikoen for annen feilinform
sjon i regnskapet bør vurderes av revisor. I sams
med utvalgets forslag foreslås det imidlertid at revis
bare skal ha plikt til å påse at vedkommende har 
strekkelig grunnlag for å vurdere om det foreligge
brudd på lover og forskrifter av «vesentlig» betydnin
for årsregnskapet.

Departementet foreslår i samsvar med utvalge
forslag at revisor skal utføre sin virksomhet i samv
med god revisjonsskikk, jf. lovforslaget § 5-2 anne
ledd. Departementet legger til grunn at krav til god r
visjonsskikk skal ha en supplerende funksjon i forho
til lovens øvrige bestemmelser. Det vil ikke kunn
gjøres unntak fra lovens øvrige bestemmelser i fo
av standarder for god revisjonsskikk. Etter depar
mentets syn innebærer forslaget en klargjøring i fo
hold til gjeldende regler på dette punkt. Det vises
denne forbindelse til revisorloven § 6 der det er fa
satt at revisor «i den utstrekning det følger av god 
visjonsskikk» skal granske bedriftens årsoppgjør m
Etter departementets forslag vil bestemmelser om 
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visjonens innhold fullt ut følge av loven, mens de
foreslåtte regler om hvordan revisjonen skal utføres,
vil kunne suppleres av god revisjonsskikk.

Departementet legger til grunn at revisor bør ha
plikt til å utføre all sin virksomhet i samsvar med god
revisjonsskikk. Bestemmelsen bør ikke begrenses til å
omfatte revisjon av årsregnskap for revisjonspliktig.
Departementet viser i denne forbindelse til at det føl-
ger av RS 120 - «Rammeverk for standarder for revi-
sjon og beslektede tjenester» at revisjonsstandardene
med de nødvendige tilpasninger også skal anvendes
ved revisjon av annen informasjon enn regnskaper og
ved utførelsen av «beslektede tjenester».

Departementet viser til at vesentlige deler av ut-
valgets forslag som ikke foreslås tatt inn i bestemmel-
sen om revisjonens utførelse, etter departementets syn
allerede er dekket av andre bestemmelser i lovforsla-
get. Når det gjelder utvalgets forslag om å kreve at re-
visor skal vurdere sin uavhengighet, kompetanse etc.,
vil dette være en plikt som følger av lovforslagets kap.
4 om revisors uavhengighet og objektivitet. Den fore-
slåtte bestemmelsen om at revisor skal vurdere om
regnskapsføringen er ordnet på betryggende måte er
allerede dekket gjennom den foreslåtte bestemmelse
om revisjonens innhold.

Finansdepartementet slutter seg til Justisdeparte-
mentet som i sin høringsuttalelse har påpekt at det bør
komme klarere frem at den revisjonspliktige har plikt
til å sørge for at revisor får de opplysninger og den bi-
stand vedkommende krever for å kunne utføre sitt
oppdrag. Det foreslås på denne bakgrunn en bestem-
melse om at revisjonspliktig skal gi revisor adgang til
å foreta de undersøkelser vedkommende finner nød-
vendig samt gis adgang til de opplysninger vedkom-
mende krever for utførelsen av sitt oppdrag, jf. lovfor-
slaget § 5-2 tredje ledd.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  merker seg at Regjeringen fraviker
Revisorlovutvalgets forslag om å legge den rettslige
standard god revisjonsskikk til grunn for revisjonens
utførelse, jf. § 5-2 første ledd første punktum. I stedet
introduseres en generell bestemmelse om at revisjo-
nen skal utføres «etter beste skjønn», uten at begrepet
gis et konkret og utvetydig innhold. K o m i t e e n  for-
står forslaget slik at det i begrepet «etter beste skjønn»
ikke åpnes for at revisor skjønnsmessig skal kunne av-
vike fra god revisjonskikk, dvs. skjønnsmessig inn-
skrenke revisjonen, og at det ikke implisitt ligger en
forståelse av at «etter beste skjønn» ikke tilfredsstiller
god revisjonsskikk. I forhold til en slik forståelse vil
begrepet «etter beste skjønn» være å tolke påbyggen-
de i forhold til god revisjonsskikk. K o m i t e e n  mer-
ker seg at departementet i brev av 8. oktober 1998 til
komiteen underbygger en slik forståelse. Det heter her
bl.a.:

«(…) Begrepet «etter beste skjønn» i lovforsl
gets § 5-2 første ledd kan i noen grad ses som en
statning for lovutvalgets forslag om at revisor skul
«planlegge og gjennomføre revisjonen med en pro
sjonelt skeptisk holdning» og

(…) Kravet til at revisjonen skal utføres «ette
beste skjønn» vil komme i tillegg til kravet til «god re
visjonsskikk.»

K o m i t e e n  merker seg for øvrig den distinksjo
som fremkommer i henholdsvis Revisorlovutvalge
og Regjeringens vurdering av vesentlighet jf. lovfor
lagets § 5-2 første ledd samt fjerde ledd pkt. 3. De
spørsmålet er også reist av en rekke organisasjon
komiteens høringer forut for behandlingen. K o m i
t e e n  vurderer forslaget slik at det fra Regjeringe
side ikke ligger et implisitt ønske om å endre omfa
get av revisjonen, men at dette mer er å betrakte s
en kodifisering av gjeldende praksis.

K o m i t e e n  slutter seg med disse bemerkning
til Regjeringens forslag til § 5-2 om revisors plikter.

4.2 Forhold som revisor skal påpeke overfor den 
revisjonspliktige (nummererte brev)

4.2.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

Etter revisorloven § 8 fjerde ledd skal forhold som
revisor har påpekt overfor revisjonsklienten, inntas
brev som nummereres fortløpende. Dette gjelder og
revisors begrunnelse for manglende pliktig unde
skrift etter ligningsloven § 4-5. Gjeldende aksjelo
§ 10-10 inneholder en identisk bestemmelse for aks
selskaper. I de nye aksjelovene er det inntatt tilsvar
de bestemmelser i § 7-9. Forskrift om revisjon og r
visorer § 3-1 presiserer at revisor også skal redegj
for årsaken til sin fratreden samt eventuelle mang
ved den interne kontroll i nummererte brev. Numm
rerte brev skal journalføres i en protokoll og oppbev
res ordnet og betryggende sammen med protokolle

EU-direktivene inneholder ingen krav om at viss
forhold skal påpekes overfor revisjonsklienten og fø
gelig heller ingen regler om dokumentasjon av slik
forhold i form av nummererte brev.

Det er i proposisjonen også redegjort for lovutva
gets forslag og for høringsinstansenes merknader 
det gjelder forhold som revisor skal påpeke overf
den revisjonspliktige.

Departementet slutter seg til utvalgets vurderin
av at revisor i samsvar med gjeldende rett bør ha p
til å innta nærmere spesifiserte forhold i såkalte nu
mererte brev. Departementet mener det bør foreta
klart skille mellom de regler som skal inneholde kra
om at revisor skal påpeke visse forhold overfor rev
sjonsklienten og regler om hvordan slike forhold sk
påpekes og dokumenteres.
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Departementet foreslår en egen bestemmelse om
hvilke forhold revisor skal være pliktig til å påpeke
overfor foretakets ledelse, jf. lovforslaget § 5-2 fjerde
ledd. En slik bestemmelse er ny i forhold til gjeldende
regler. Det er i dag ikke fastsatt krav til hvilke forhold
revisor i sitt løpende arbeid skal påpeke overfor den
revisjonspliktige. Dersom vedkommende påpeker
forhold overfor den revisjonspliktige er det imidlertid
fastsatt hvordan dette skal dokumenteres, i såkalte
nummererte brev. Departementet anser det ikke til-
fredsstillende at det etter loven er opp til revisor å vur-
dere hvilke forhold som bør tas opp med den revi-
sjonspliktige.

Departementet foreslår etter dette at revisor skrift-
lig skal påpeke følgende forhold overfor den revi-
sjonspliktige ledelse:
1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og

oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger,

2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrol-
len med formuesforvaltningen,

3. misligheter og feil som kan medføre feilinforma-
sjon i årsregnskapet,

4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av sty-
ret, bedriftsforsamlingen, representantskapet eller
daglig leder,

5. begrunnelse for manglende underskrift ved be-
kreftelser overfor offentlige myndigheter som gis
i henhold til lov eller forskrift, og

6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 7-1.
Når det gjelder nr. 1 til 3 vil det følge av de fore-

slåtte bestemmelser om revisjonens innhold og revi-
sors plikter at revisor har en selvstendig plikt til å påse
at det ikke foreligger mangler m.v. som nevnt. Når det
gjelder nr. 4 vil revisor etter forslaget ikke ha noen
selvstendig undersøkelsesplikt. Dersom revisor i for-
bindelse med sitt oppdrag ser forhold som nevnt, vil
vedkommende imidlertid ha en plikt til å påpeke dette
overfor den revisjonspliktiges ledelse.

Departementet foreslår at de nevnte forhold skal
påpekes skriftlig overfor den revisjonspliktige, jf. lov-
forslaget § 5-4. Departementet foreslår videre at brev
med slike påpekninger skal nummereres fortløpende i
samsvar med gjeldende bestemmelser. Departementet
anser det lite heldig at det synes å ha utviklet seg en
praksis der enkelte forhold påpekes i form av numme-
rerte brev, mens andre forhold påpekes på annen må-
te. Departementet anser det dessuten vanskelig å leg-
ge avgjørende vekt på de høringsinstanser som mener
nummererte brev bør forbeholdes «vesentlige for-
hold» for å unngå å «utvanne» betydningen av num-
mererte brev. Den revisjonspliktige vil måtte forholde
seg til påpekninger fra revisor uavhengig av på hvil-
ken måte disse fremkommer.

Departementet slutter seg også til forslaget fra ut-
valgets flertall om at all korrespondanse i tilknytning
til rådgivning skal nummereres fortløpende. Departe-

mentet legger vekt på at de forhold som dokumente
i såkalte nummererte brev øker notoriteten ved re
sors arbeid og kan bidra til å styrke revisors tillit uta

Når det gjelder NSRFs uttalelse om at en slik b
stemmelse kan medføre at taushetsbelagt og even
kurssensitiv informasjon kommer på avveie, vil de
partementet vise til at de myndigheter som har tilga
til slik informasjon også er underlagt taushetsplikt.

Departementet foreslår som nevnt at revisor sk
påpeke visse forhold skriftlig overfor den revisjons
pliktiges ledelse. For selskaper som har styre, legg
det til grunn at styret normalt vil være rette vedkom
mende for slike brev, jf. uttalelsen fra NSRF.

Etter forslaget til ny regnskapslov § 2-7 skal de
regnskapspliktige oppbevare regnskapsmateriale, h
under nummererte brev i 10 år etter regnskapsår
slutt. Materialet skal oppbevares ordnet og være b
tryggende sikret mot tyveri, og kunne fremlegges f
offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstide
i en form som muliggjør etterkontroll. Bestemmelse
vil omfatte alle regnskapspliktige. Departementet a
tar på denne bakgrunn at bestemmelsene i de nye
sjelovene § 7-9 siste punktum om selskapets oppbe
ring av nummererte brev er overflødige og foreslår
oppheve disse bestemmelsene.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  er enig at det tas inn i loven hvilk
forhold revisor skriftlig skal påpeke overfor den rev
sjonspliktige ledelse, jf. merknader under 4.1.2.3 fo
an. K o m i t e e n  viser til at § 5-2 fjerde ledd pkt. 1-
innebærer en lovfesting av forhold som i dag er e
blert praksis i henhold til god revisjonsskikk. De kon
krete forhold som omfattes av denne paragraf, og s
også omfattes av § 5-4 om nummererte brev, und
streker imidlertid hvilket alvor som ligger bak en sli
reaksjon fra revisor.

K o m i t e e n  merker seg at Regjeringen i § 5-
også inkluderer revisors korrespondanse i forbinde
med rådgivning i rekken av forhold som skal inngå
de nummererte brevene. K o m i t e e n  har forståe
for de motiver som ligger bak ønsket om også å in
befatte korrespondanse vedrørende rådgivning i nu
mererte brev. Likevel ligger det i dette, som flere a
organisasjonene som har vært til høring i komite
også bemerker, en betydelig risiko for at betydning
av nummererte brev som reaksjonsform vil falle n
omfanget øker og vesentligheten i de forhold som p
pekes blir mindre. Regjeringen skriver under pk
5.2.5 på s. 39 i proposisjonen følgende om dette:

«(…) Departementet anser det dessuten vanske
å legge avgjørende vekt på de høringsinstanser s
mener nummererte brev bør forbeholdes «vesentl
forhold» for å unngå å «utvanne» betydningen 
nummererte brev. Den revisjonspliktige vil måtte fo
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holde seg til påpekninger fra revisor uavhengig av på
hvilken måte disse fremkommer.»

I brev til Høyres stortingsgruppe av 22. oktober
1998 skriver departementet videre:

«(…) Når det gjelder foreningenes bekymring for
at brevene fra revisor ikke lenger vil bli viet tilstrek-
kelig oppmerksomhet, har jeg tillit til at revisorene vil
klare å formulere sine brev til den revisjonspliktige
slik at det framgår hvilke forhold det forutsettes at den
revisjonspliktige «tar alvorlig» og for eksempel følger
opp ved endringer i rutiner m.v.» 

K o m i t e e n  kan ikke se at ovennevnte utdypning
av Regjeringens holdning i nevneverdig grad berører,
eller for den saks skyld gir svar på det som i denne
sammenheng anføres som et hovedpoeng; - at risikoen
forbundet med at omfanget av nummererte brev øker
er at betydningen av disse blir mindre. K o m i t e e n
merker seg at bransjeorganisasjonenes hovedanlig-
gende er å bibeholde betydningen av nummererte
brev, ikke å unndra seg plikten til å stille dokumenta-
sjon til rådighet dersom det åpnes etterforskning i en
straffesak. Det vises i denne sammenheng til seks
landsdekkende revisororganisasjoners felles brev til
komiteen av 22. september 1998, hvor de påpeker at
forholdet alternativt kan ivaretas i loven § 5-3 om do-
kumentasjon av oppdrag. Dette forslaget er omtalt av
statsråden i brev til komiteen av 22. oktober 1998,
hvorfra følgende hitsettes:

«Foreningen viser til at revisor i henhold til lovut-
kastet § 5-3 tredje ledd skal kunne dokumentere opp-
dragets art, omfang og eventuell anbefaling ved utfø-
ring av rådgivning og andre tjenester. Det vises til at
dersom det åpnes straffesak, kan revisor legge doku-
mentasjonene frem for politiet. Jeg viser for det første
til at dokumentasjonsplikten etter § 5-3 ikke omfatter
all korrespondanse som revisor har med klient i for-
bindelse med rådgivningsoppdrag. For det andre vil
ikke revisor ha noen plikt til å levere ut slik dokumen-
tasjon til politiet i henhold til lovforslaget § 6-1 fjerde
ledd.»

K o m i t e e n  ser dette poenget, men mener for-
holdet kan løses ved at revisors oppbevaringsplikt
vedrørende korrespondanse i forbindelse med rådgiv-
ning inntas i § 5-5. K o m i t e e n  forslår endring av
forslagets § 5-5 i tråd med dette. Det foreslås videre at
«...og revisors korrespondanse i tilknytning til rådgiv-
ning...» i forslagets § 5-4 utgår.

K o m i t e e n  foreslår følgende:
«a.
Lov om revisjon og revisorer
§ 5-4 skal lyde:
Brev med påpekninger som nevnt i § 5-2 fjerde

ledd skal nummereres fortløpende.
b.
Lov om revisjon og revisorer
§ 5-5 skal lyde:
Revisorer skal oppbevare dokumentasjon og

nummererte brev etter dette kapittel på en ordnet og
betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder

korrespondanse i tilknytning til rådgiving. Departe
mentet kan gi nærmere regler om
oppbevaringsmåten.»

4.3 Særskilte revisorbekreftelser (særatte- stasjo-
ner)

4.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

En rekke lovbestemmelser stiller krav om at d
skal avgis spesielle revisorbekreftede opplysninger
offentlige myndighetsorganer (av utvalget betegn
som særattestasjoner). Det vises som eksempel til 
ningslovens § 4-5 femte ledd. Etter denne bestemm
sen skal selvangivelse og andre pliktige oppgav
være underskrevet av den som har plikt til å leve
oppgavene.

EU-direktivene gir ikke regler for andre forme
for revisorbekreftelser enn de som er knyttet til år
regnskapsrevisjon.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for lovutvalgets forslag og høring
instansenes merknader når det gjelder særskilte r
sorbekreftelser.

Etter departementets syn bør det trekkes et kl
skille mellom revisors oppgaver i tilknytning til be
kreftelse av årsregnskapet, og revisors ansvar for
særlige attestasjonskrav som måtte følge av lov e
forskrift. Det samme gjelder i forhold til bekreftelse
revisor avgir overfor offentlige myndigheter i forbin
delse med f.eks. offentlige tilskuddsordninger. Ett
departementets syn er det ikke hensiktsmessig å
hele revisorloven få anvendelse ved revisors bekr
telse av opplysninger overfor ulike offentlige myndig
heter. Departementet ser imidlertid behov for at e
kelte av lovens bestemmelser gis anvendelse når g
kjent revisor utfører denne type oppgaver.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
vens regler om revisors uavhengighet og objektivi
skal gjelde der godkjent revisor bekrefter opplysni
ger overfor offentlige myndigheter. Tilsvarende gje
der kravet til fast kontorsted i Norge, bosted i EØ
land og nødvendig sikkerhetsstillelse for mulig ersta
ningsansvar. Videre foreslås det at reglene om do
mentasjon, oppbevaring av dokumentasjon, og re
lene om taushetsplikt gis anvendelse. Kravet til g
revisjonsskikk vil dessuten gjelde også ved slike b
kreftelser. Departementets forslag anses å ivareta
hensyn som ligger bak utvalgets forslag. Utvalget h
foreslått en mer generell formulering, men etter e
gjennomgang av de foreslåtte bestemmelsene leg
departementet til grunn at det bare er de nevnte 
stemmelser som er praktisk i forhold til revisor so
gir slike bekreftelser. Det vises til lovforslaget § 1-
tredje ledd.
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Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å
skille mellom bekreftelser avgitt av den revisor utval-
get betegner som valgt revisor, dvs. revisor som revi-
derer foretakets årsregnskap, (særattestasjoner som
utvalget foreslår skal omfattes av loven) og bekreftel-
ser avgitt av andre godkjente revisorer (særattestasjo-
ner som utvalget ikke foreslår omfattet av loven). De-
partementet ser det som viktig å sikre revisors egnet-
het i forbindelse med vedkommendes bekreftelse av
opplysninger overfor offentlige myndigheter uavhen-
gig av om vedkommende også reviderer foretakets
årsregnskap. Det vises til at slike bekreftelser vil kun-
ne bidra til å forebygge misligheter og feil, f.eks. i for-
bindelse med aksjekapitalforhøyelser. Departementet
ser det imidlertid også som viktig å sikre at grunnlaget
for slike bekreftelser er basert på uavhengighet. De-
partementet går følgelig inn for at alle godkjente revi-
sorer pålegges å følge visse krav til uavhengighet og
objektivitet uavhengig av om bekreftelsene gjelder re-
visjonspliktig som revisor reviderer årsregnskap for,
eller andre.

Departementet slutter seg ikke til flertallet i lovut-
valget som foreslår å lovfeste krav til innholdet av så-
kalte særattestasjoner. Etter departementets syn vil det
være lovgiver eller eventuelt andre regelfastsettere
som i det enkelte tilfelle er best egnet til å vurdere
hvilket innhold en særattestasjon bør ha. Departemen-
tet legger til grunn at det vil være i regelfastsetters in-
teresse å påse at bestemmelser om bekreftelse av opp-
lysninger minst angir hva som er bekreftelsens for-
mål, på hvilken måte bekreftelsen skal fremkomme og
hva som skal bekreftes. I de tilfeller der offentlige
myndigheter krever tilsvarende bekreftelser i forbin-
delse med f.eks. offentlige tilskuddsordninger, bør det
være opp til den aktuelle myndighet å utforme krave-
ne til bekreftelsen.

Departementet vil vurdere utvalgets anbefaling
om å gjennomgå de ulike særlovene med sikte på å få
bedre utformede særattestasjonskrav. Dette vil kunne
være et relativt omfattende arbeid som departementet
ikke har ansett det som hensiktsmessig å igangsette
samtidig med utarbeidelsen av odelstingsproposisjo-
nen om revisjon og revisorer. Det vises for øvrig til at
en arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet og Sosial- og helsedeparte-
mentet i samråd med Finansdepartementet i mai 1998
har avgitt en rapport om bruk av revisorattestasjoner i
statlig tilskuddsforvaltning. Arbeidsgruppen legger i
sin rapport bl.a. fram en generell anbefaling til utfor-
ming av særattestasjoner. Departementet antar at ar-
beidsgruppens rapport på sitt område innebærer en
slik gjennomgang av særattestasjoner som utvalget
anbefaler.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  tar dette til etterretning.

4.4 Krav til dokumentasjon

4.4.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

Gjeldende revisorlov inneholder ingen direkt
krav om at revisor skal dokumentere sitt arbeid.

Gjeldende revisjonsstandarder gir imidlertid reg
ler om at revisor skal dokumentere forhold som er vi
tige som bevis for å underbygge revisjonsberetning
og som bevis for at revisjonen er utført i henhold 
god revisjonsskikk. Standardene forutsetter at revis
må utarbeide arbeidspapirer som er tilstrekkelig fu
stendige og detaljerte til å gi en totalforståelse av re
sjonen.

EU-direktivene setter ingen krav om dokument
sjon av revisors arbeid.

Det er i proposisjonen videre redegjort for lovu
valgets forslag og for høringsinstansenes merkna
når det gjelder krav til dokumentasjon.

Gjeldende lovgivning inneholder, som nevn
ovenfor, ingen direkte krav om at revisor skal dok
mentere sitt arbeid. Slike krav fremgår imidlertid a
gjeldende revisjonsstandarder. Departementet men
i likhet med lovutvalget, at det er viktig at hovedprin
sippene for slik dokumentasjon fremgår av revisorl
ven.

Departementet foreslår derfor lovbestemmels
om revisors plikt til å dokumentere hvordan revisjo
nen er gjennomført samt resultatet av revisjonen. D
foreslås at dokumentasjonen skal foretas på en m
som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og ette
prøve revisors konklusjoner, jf. lovforslaget § 5-3 fø
ste ledd. Dette er i samsvar med utvalgets forslag.

Etter departementets forslag vil kravene til dok
mentasjon av revisjonens gjennomføring og resul
omfatte alle stadier av revisjonsprosessen, fra revi
har påtatt seg oppdraget og startet forberedelser, til
visjonen er avsluttet. Departementet ser det følge
ikke som nødvendig i lovteksten å regne opp de uli
stadier av prosessen som skal dokumenteres slik
valget foreslår.

Departementet er enig med utvalget i at forho
som tilsier at det foreligger misligheter eller feil, ska
kunne dokumenteres særskilt med angivelse av h
revisor har foretatt seg i den anledning, jf. lovforslag
§ 5-3 tredje ledd. Departementet mener at et særs
dokumentasjonskrav vil kunne bidra til å øke reviso
aktsomhet når det gjelder eventuelle behov for å fø
opp de indikasjoner som måtte foreligge.

Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i den
forbindelse fraråder en annen revisor å påta seg o
draget, foreslår departementet at dette skal dokum
teres med begrunnelse. Også ny revisors begrunn
for å påta seg et oppdrag i strid med den tidligere 
visors råd, skal revisor etter departementets fors
begrunne. Det vises til lovforslaget § 5-3 annet led
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Bestemmelsen er i samsvar med utvalgets forslag. In-
gen av høringsinstansene har hatt merknader til forsla-
get.

Departementet støtter videre utvalgets forslag om
dokumentasjon av rådgivning og andre tjenester samt
forslaget om at slike tjenester skal faktureres særskilt
med angivelse av oppdragets art. Det vises i denne
sammenheng til den støtte forslaget til krav til doku-
mentasjon har fått fra en rekke av høringsinstansene,
herunder NHO, Kredittilsynet og ØKOKRIM.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at dokumentasjonen (herunder nummererte brev) skal
oppbevares på en ordnet og betryggende måte, jf. for-
slaget § 5-5. I likhet med utvalget foreslår departe-
mentet at det kan gis nærmere regler om
oppbevaringsmåten.

Departementet foreslår at revisor skal ha en plikt
til å oppbevare arbeidsdokumenter og nummererte
brev på ordnet og betryggende måte i minst ti år. De-
partementet legger til grunn at revisors oppbevarings-
plikt bør tilsvare regnskapspliktiges plikt til å oppbe-
vare regnskapsmateriale. I Ot.prp. nr. 42 (1997-98) er
det foreslått at regnskapsmateriale skal oppbevares i
10 år.

ØKOKRIM har vist til at utvalgets bemerkning
om at det i regnskapets noter skal fremgå hvor mye re-
visors honorar utgjør, ikke er fulgt opp med noe kon-
kret lovforslag. Departementet viser til at det etter for-
slag til ny regnskapslov § 7-31 første ledd skal opply-
ses i noter til årsregnskapet om godtgjørelse til
revisjon og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revi-
sjon og andre tjenester.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag. 

4.5 Revisjonsberetningen

4.5.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Revisor skal i henhold til revisorloven § 8 første
ledd, hvert år uten unødig opphold etter at årsoppgjø-
ret er avgitt, legge frem sin revisjonsberetning.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dende rett og for EØS-regler, lovutvalgets forslag og
høringsinstansenes merknader når det gjelder revi-
sjonsberetningen.

Departementet er enig i utvalgets forslag om å vi-
dereføre gjeldende bestemmelse om at revisor skal
avgi revisjonsberetning uten unødig opphold.

Departementet har noe vanskelig for å forstå hva
utvalget har ment med sitt forslag om å fastsette en ab-
solutt frist for avgivelse av revisjonsberetning til «se-
nest innen den lovbestemte frist for avleggelse av
regnskap». Utvalget har vist til at «aksjelovens § 10-9

krever at den (revisjonsberetningen) skal være styr
hende senest 2 uker før generalforsamlingen». De
videre vist til at en absolutt frist er spesielt aktuell i d
tilfelle foretaket ikke legger frem et fullstendig regn
skap innen den frist lovgivningen setter.

Departementet viser til at revisors oppgave er
bekrefte at årsregnskapet er fastsatt i samsvar med
m.v. Revisjonsberetningen skal gi uttrykk for result
tet av revisjonen, og kan derfor ikke avgis før årsreg
skapet er fastsatt og revisor har hatt tilstrekkelig tid 
å vurdere dette. Departementet er kjent med at 
blant enkelte revisorer benyttes dataprogrammer s
i realiteten medfører at revisjonen foretas samtid
som årsregnskapet settes opp. Hvorvidt dette er
praksis som kan aksepteres må vurderes på bakgr
av bl.a. reglene i lovforslagets kap. 4 om revisors ua
hengighet og objektivitet, jf. kap. 7. Lovens frister v
uansett måtte fastsettes ut fra at revisor skal bekre
et årsregnskap som er formelt fastsatt av den re
skapspliktige.

I forslaget til ny regnskapslov, jf. Ot.prp. nr. 42
(1997-98) er det lagt til grunn at årsregnskapet og å
beretningen skal fastsettes senest seks måneder 
regnskapsårets slutt. Senest en måned etter fastse
av årsregnskapet skal regnskapspliktige sende et 
semplar av årsregnskapet, årsberetningen og re
sjonsberetningen til Regnskapsregisteret. På b
grunn av disse bestemmelsene, foreslår departeme
at det i revisorloven settes frist for avgivelse av rev
sjonsberetning til senest syv måneder etter regnska
årets slutt, jf. lovforslaget § 5-6 første ledd. Det for
slås en videreføring av gjeldende bestemmelse om
beretningen skal avgis uten unødig opphold etter
årsregnskapet er fastsatt. Departementet viser for 
rig til de særlige bestemmelsene om revisors ber
ning som fortsatt vil følge av aksjeloven, jf. omtal
nedenfor.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
en presisering av at revisjonsberetning skal avgis o
der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig

Departementet ser ikke behov for noen nærme
angivelse i loven av hvilke organer revisjonsberetni
gen skal avgis til, slik utvalget har foreslått. For rev
sjonspliktige som er selskap, vil det i stor grad frem
av selskapslovgivningen hvem som er rette adres
for revisjonsberetningen. For revisjonspliktige so
ikke omfattes av slike regler, mener departemente
det bør være opp til den enkelte å avklare og beste
me hvem beretningen skal avgis til. Det bemerkes 
øvrig at utvalgets forslag kun ser ut til å være tilpas
revisjonspliktige foretak hvor det er fastsatt regler f
foretakets styrende organer.

Departementet foreslår i likhet med utvalget at r
visor i revisjonsberetningen skal bekrefte at revisj
nen er utført i samsvar med lov, forskrift og god rev
sjonsskikk, jf. lovforslaget § 5-6 annet ledd. Bestem
melsen representerer en videreføring av det s
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allerede ligger i dagens krav om at revisor skal bekref-
te at revisjonen er utført.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at revisor i revisjonsberetningen skal uttale seg om
hvorvidt årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i sam-
svar med lov og forskrift. Revisors plikt til å uttale seg
om årsregnskapet sammenfaller med omfanget av re-
visjonen, jf. omtale av revisjonens omfang og utførel-
se i pkt. 5.1 i proposisjonen. Departementet foreslår
videre at revisor skal uttale seg om den revisjonsplik-
tiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordent-
lig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger. Også denne uttalelsen i revi-
sjonsberetningen korresponderer med revisors plikter
med hensyn til selve utførelsen og omfanget av revi-
sjonen, jf. pkt. 5.1.

Som det fremgår i pkt. 5.1 i proposisjonen foreslår
departementet at revisor skal påse at opplysninger i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningene om
fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskudd
eller dekning av tap, er i samsvar med lov og forskrif-
ter. Departementet foreslår at revisor skal uttale seg
om disse forholdene i revisjonsberetningen. I tillegg
foreslås det i samsvar med utvalgets forslag, at revisor
skal uttale seg om hvorvidt de nevnte opplysningene
er konsistent med årsregnskapet. Det følger av forsla-
get til ny regnskapslov at redegjørelsen for årsregn-
skapet skal være av utfyllende karakter. Det skal ikke
kunne gis en annen fremstilling av relevante forhold i
årsberetningen enn det som har kommet til uttrykk i
årsregnskapet. Departementet legger vekt på at dette
omfattes av revisors vurdering og revisjonsberetning.
Det vises til lovforslaget § 5-6 tredje ledd.

Dersom regnskapet ikke gir de opplysninger om
foretakets resultat og stilling som burde vært gitt,
foreslår departementet at revisor skal presisere dette
eller ta forbehold og eventuelt gi nødvendige tilleggs-
opplysninger i sin beretning, jf. lovforslaget § 5-6
fjerde ledd. Bestemmelsen er i samsvar med utvalgets
forslag og en presisering av det som allerede følger av
gjeldende rett.

Departementet foreslår videre at revisor skal angi
det særskilt, dersom vedkommende finner at regnska-
pet ikke bør fastsettes slik det foreligger, jf. lovforsla-
get § 5-6 femte ledd. Også denne regelen er en videre-
føring av gjeldende rett i tråd med utvalgets forslag.

Når det gjelder utvalgets forslag til en presisering
av at revisjonsberetningen for øvrig skal avgis i sam-
svar med og ha det innhold som lov, forskrift og god
revisjonsskikk fastsetter, peker departementet på at
dette følger allerede av regelen om at revisjonen skal
være utført i samsvar med lov og forskrifter.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at de nye aksjelovenes bestemmelse om revisjonsbe-
retningen, jf. lovenes § 7-8, i hovedsak oppheves. De-
partementet foreslår imidlertid en videreføring av § 7-
8 første ledd om at revisor skal avgi revisjonsberet-

ning til generalforsamlingen og at revisjonsberetni
gen skal være styret i hende senest to uker før den
dinære generalforsamlingen. Bestemmelsen vil fre
gå av ny § 7-4 i aksjelovene. Departementet fores
videre at de nye aksjelovene § 7-8 tredje ledd tre
punktum om at revisor skal gjøre merknad i revisjon
beretningen dersom vedkommende under revisjon
har kommet til at det foreligger forhold som kan før
til ansvar for et medlem av selskapets styrende or
ner eller andre som representerer selskapet, tas i
ny revisorlov, jf. lovforslaget § 5-6 sjette ledd. Depa
tementet viser til den vurdering som er foretatt me
hensyn til omfanget og utførelsen av revisjonen i p
5.1 i proposisjonen. Som det fremgår der, vil revis
etter departementets forslag ikke ha plikt til å kontro
lere at de styrende organer i det revisjonspliktige fo
tak har ivaretatt sine lovpålagte plikter utover det so
er knyttet til regnskapsføringen. Dersom revisor i fo
bindelse med revisjonen avdekker ansvarsbetinge
forhold vil vedkommende imidlertid ha plikt til å på
peke dette overfor den revisjonspliktige, og også 
merknad om dette i revisjonsberetningen. Det fores
også at aksjelovenes § 7-8 tredje ledd fjerde punkt
tas inn i ny revisorlov, jf. lovforslaget § 5-6 sjett
ledd. Revisor skal etter bestemmelsen «også ellers
opplysninger om forhold som vedkommende men
bør gjøres kjent for den revisjonspliktiges deltake
eller eiere.

Departementet foreslår en egen bestemmelse 
at revisor som reviderer årsregnskap for et morselsk
skal avgi en særskilt revisjonsberetning for konsern
jf. lovforslaget § 5-6 syvende ledd. De ovenfor nevn
bestemmelsene vil gjelde tilsvarende for denne ber
ningen. Bestemmelsen tilsvarer de nye aksjelove
§ 7-8 tredje ledd fjerde punktum. Bestemmelsene i a
sjelovene foreslås opphevet.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  merker seg at det i § 5-6 første led
og tredje ledd nr. 1 foreligger tvil om hvilke begrepe
som er mest presise i forhold til å dekke lovgivers i
tensjon. NRRF og NSRF bemerker i sitt høringsbr
av 13. oktober 1998 til komiteen at «Terminologie
bør endres slik at ikke styrets og generalforsamlinge
behandling av regnskapet benevnes likt.» I brev 
22. oktober 1998 til komiteen uttaler statsråden s
slik om dette:

«Terminologien i proposisjonen er den samm
som benyttes i ny regnskapslov. Etter regnskapslov
§ 3-1 første ledd skal årsregnskapet og årsberetnin
fastsettes senest seks måneder etter regnskaps
slutt. I utkastet til ny revisorlov § 5-6 første ledd ann
punktum fremgår det imidlertid at aksjeloven § 7-
annet punktum og almennaksjeloven § 7-4 ann
punktum gjelder for denne type selskaper. Etter 
endringer i aksjelovene som fremgår av lovforslag
20 og 21 vil det følge av bestemmelsene at revisjo
beretningen for aksjeselskaper eller almennaksjes
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skaper skal være styret i hende senest to uker før den
ordinære generalforsamlingen. På denne bakgrunn
kan det antas at foreningenes endringsforslag skyldes
at de ikke har vært oppmerksomme på denne bestem-
melsen.»

K o m i t e e n  tar departementets syn til oriente-
ring. K o m i t e e n  merker seg ellers at den påpekning
som gjøres av organisasjonene synes motivert av et
ønske om å bringe lovteksten i samsvar med godt inn-
arbeidede begreper.

K o m i t e e n  viser til at begrepet fastsatt er i tråd
med innarbeidet terminologi ensbetydende med god-
kjent. I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er
det generalforsamlingen som godkjenner regnskapet.
Dette reguleres i selskapslovgivningen og ikke i regn-
skapsloven. K o m i t e e n  viser til § 5-6 annet ledd og
presiserer at ved revidering av aksjeselskaper og all-
mennaksjeselskaper skal aksjelovens § 7-4 annet
punktum og allmennaksjeselskapslovens § 7-4 annet
punktum gjelde.

K o m i t e e n  tar for øvrig departementets vurde-
ringer i proposisjonen og utdypinger i brev til komite-
en av 22. oktober 1998 til etterretning og slutter seg til
Regjeringens forslag.

4.6 Revisors fratreden - bortfall av revisjonsopp-
drag og ny revisors tiltreden

4.6.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Hovedregelen etter revisorloven § 9 første ledd er
at revisor tjenestegjør inntil annen revisor velges i
hans sted. Når særlige forhold foreligger, har revisor
rett til å tre tilbake selv om tjenestetiden ikke er ute, jf.
§ 9 annet ledd. Tilsvarende regler fremgår av aksjelo-
ven § 10-5.

EU-direktivene inneholder ingen bestemmelser
om revisors fratreden eller dokumentasjon av fratre-
den.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dende rett og for lovutvalgets forslag og hørings-
instansenes merknader når det gjelder revisors fratre-
den.

Departementet har ikke funnet det nødvendig å
innta en bestemmelse tilsvarende revisorloven § 9 før-
ste ledd om at revisor tjenestegjør inntil ny revisor er
valgt. Det følger av departementets forslag i hvilke til-
feller revisor vil ha rett eller plikt til å si fra seg opp-
drag som revisor for revisjonspliktig.

Departementet støtter utvalgets forslag om at revi-
sor skal ha rett til å si fra seg oppdraget når vedkom-
mende ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter et-
ter revisorloven, eller det foreligger andre særlige
grunner, jf. lovforslaget § 7-1 annet ledd. Departe-

mentet slutter seg til utvalgets begrunnelse på de
punkt.

Departementet slutter seg videre til utvalgets fo
slag om å innføre en plikt for revisor til uten ugrunn
opphold å si fra seg oppdraget, når revisor under 
arbeid har avdekket og påpekt vesentlige brudd på 
og forskrift som den revisjonspliktige er underlagt, j
lovforslaget § 7-1 første ledd. Forutsetningen er at d
revisjonspliktige ikke iverksetter de tiltak som mått
være nødvendige for å rette på forholdene. En slik b
stemmelse vil etter departementets oppfatning bid
til å klargjøre grensene for når det ikke lenger er a
septabelt at revisor ivaretar revisjonsoppgaver for 
visjonsklienten.

Uavhengig av om revisor frasier seg oppdrag
som følge av sin rett eller som følge av sin plikt, for
slår departementet, i likhet med utvalget, at revis
pålegges en plikt til å gi den revisjonspliktige rimeli
forhåndsvarsel om sin fratreden. Kravet om rimel
forhåndsvarsel skal bidra til at den revisjonspliktig
gis en reell mulighet til å oppnevne ny revisor før fr
tredelsestidspunktet og tilsvarer gjeldende lov § 9 a
net ledd. Det vises til lovforslaget § 7-1 tredje ledd.

Departementet foreslår videre at revisor, av not
ritetshensyn, uten ugrunnet opphold etter å ha sagt
seg oppdraget skal gi melding om dette til Foretaks
gisteret.

Departementet foreslår i samsvar med utvalge
forslag at revisor skal gi den revisjonspliktiges ledel
skriftlig begrunnelse for å si fra seg oppdraget før d
te er fullført, jf. lovforslaget § 5-2 fjerde ledd. Be
stemmelsen er en videreføring av regelen i gjelden
forskrift om revisjon og revisorer § 3-1.

Departementet foreslår at før en revisor påtar s
å revidere årsregnskap for en revisjonspliktig skal r
visoren be om den forrige revisors uttalelse om d
foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bø
påta seg oppdraget. Departementet vil for øvrig b
merke at det ikke anses nødvendig å fastsette en e
bestemmelse om at ny revisor skal varsle den tidlig
valgte revisor om forespørselen. Etter departement
oppfatning innebærer forespørselen om tidligere re
sors uttalelse at tidligere revisor gis et slikt varse
Motstykket til denne regelen er at den forrige revis
ren pålegges en plikt til uten ugrunnet opphold skri
lig å opplyse om begrunnelsen for sin fratreden. D
vises til lovforslaget § 7-2 første ledd.

Departementet ser, i likhet med utvalget, beh
for å frita tidligere revisor fra taushetsplikten me
hensyn til dokumentasjon av revisjonen overfor ny r
visor og støtter følgelig utvalgets forslag til en slik be
stemmelse. Den forrige revisor foreslås, uten hind
av taushetsplikten, å ha plikt til å legge frem opply
ninger og dokumentasjon av sitt revisoroppdrag n
den nye revisoren ber om det og dette kan ha bet
ning for den fremtidige revisjonen, jf. lovforslage
§ 7-2 annet ledd. Departementet peker på at det avg
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rende må være om opplysningene vil kunne ha betyd-
ning for den fremtidige revisjon, og ikke den fremtidi-
ge regnskapsførsel, slik utvalget forslår.

Dersom revisor påtar seg oppdraget i strid med
den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette
fremgå av revisors arbeidsdokumenter. Regelen inne-
bærer en skjerpelse i forhold til gjeldende rett og vil
etter departementets oppfatning kunne bidra til å gjøre
revisor mer bevisst på hvilke oppdrag det er aksepta-
belt for vedkommende å overta.

Departementet vil videre peke på at den som revi-
derer revisjonspliktiges årsregnskap vil ha en plikt til
å si fra seg det konkrete revisjonsoppdrag dersom
vedkommende ikke lenger oppfyller de krav som stil-
les til uavhengighet, se nærmere beskrivelse av disse
kravene i pkt. 7.1.5 og 7.2.5 i proposisjonen. Videre
vil revisor måtte si fra seg det konkrete oppdrag der
vedkommende ikke lenger oppfyller de foreslåtte krav
om fast kontorsted i Norge, bosted i EØS-stat eller
dersom vedkommende ikke har stilt sikkerhet for mu-
lig ansvar. Det vises til nærmere omtale av disse kra-
vene i pkt. 6.7.5 og 6.8.5 i proposisjonen.

Det samme vil gjelde i de tilfeller vilkårene er til-
stede for tilbakekalling av godkjenningen som regis-
trert eller statsautorisert revisor, dvs. der revisor ikke
lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter-
hvert som de forfaller, blir umyndiggjort eller ikke
oppfyller de obligatoriske etterutdanningskravene.
Det samme gjelder også der Kredittilsynet har fattet
vedtak om tilbakekalling av godkjenning fordi revisor
anses uskikket. Dersom godkjenningen suspenderes
har revisor også plikt til å fratre det konkrete oppdrag.
Tilbakekalling og suspensjon er nærmere behandlet
under pkt. 11.1.5 i proposisjonen.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

5. GODKJENNING AV REVISORER 

5.1 Offentlig godkjenningsordning for revisorer 

5.1.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Regler om offentlig godkjenning av revisorer er
gitt i revisorloven § 11. Godkjenning som registrert
revisor gis i form av opptak i revisorregisteret, jf. § 11
første ledd. Godkjenning som statsautorisert revisor
gis i form av bevilling som statsautorisert revisor, jf.
§ 11 tredje ledd. Nærmere regler om føring av revisor-
registeret er gitt i forskrift 10. desember 1991 nr. 1013
om register over revisorer og revisjonsselskaper.

Kompetansen til å føre register over revisorer og
revisjonsselskaper og å gi bevilling som statsautori-

sert revisor er tillagt Finansdepartementet. Kompeta
sen er delegert til Kredittilsynet.

Betegnelsene «registrert revisor» og «statsauto
sert revisor» er i henhold til revisorloven § 12 forbe
holdt personer som er registrert eller har fått bevillin
i henhold til lovens § 11. Godkjennelse som registre
eller statsautorisert revisor gir adgang til å utføre lo
bestemt eller finansiell revisjon for revisjonspliktig
jf. revisorloven § 3, jf. nærmere omtale i kap. 4.

Etter åttende selskapsdirektiv art. 2, jf. art. 1 ka
lovfestet revisjon av selskapers årsregnskap eller fo
takgruppers konsernregnskap, samt kontroll av at å
beretningen er i samsvar med årsregnskapet eller k
sernregnskapet, bare foretas av personer som er a
riserte i henhold til åttende rådsdirektiv.

Det er i proposisjonen videre redegjort for lovu
valgets forslag og for høringsinstansenes merkna
når det gjelder offentlig godkjenning for revisorer.

Departementet legger til grunn at det skal vider
føres en ordning med offentlig godkjenning av revis
rer. I tillegg til at gjeldende godkjenningskrav sikrer a
revisor tilfredsstiller nødvendige kvalifikasjonskrav
er det nødvendig etter EØS-forpliktelsene å ha 
godkjenningsordning.

Departementet foreslår i likhet med utvalget 
kompetansen til å godkjenne revisor legges til Kredi
tilsynet, i tråd med dagens ordning, jf. lovforslage
§ 3-1 første ledd.

Departementet foreslår i tråd med gjeldende re
sorlov § 12 at titlene registrert revisor og statsauto
sert revisor bare skal kunne benyttes av revisor som
godkjent, jf. lovforslaget § 3-1 tredje ledd. Departe
mentet finner ikke grunn til å foreslå endringer av d
innarbeidede betegnelser registrert og statsautori
revisor.

Når det gjelder forslag om videreføring av plikte
til å la årsregnskap revidere av godkjent revisor el
revisjonsselskap, vises det til omtale i kap. 4.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

5.2 Krav til utdanning

5.2.1 Gjeldende rett og departementets vurderin

Sammendrag

Etter revisorloven § 11 første ledd nr. 5 må en s
ker ha bestått revisoreksamen for å kunne godkjen
som registrert revisor. Den alminnelige utdanninge
til revisor foregår i dag ved høyskoler med revisjon
utdanning. Studiet er tre-årig.

Bevilling som statsautorisert revisor kan gis søk
re som har bestått høyere revisoreksamen, jf. revis
loven § 11 tredje ledd. Det stilles også her krav om
eksamen må være bestått med et visst karaktern
Høyere revisorstudium (HRS) tilbys i dag kun ve
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Norges Handelshøyskole (NHH) og går over tre se-
mestre.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og for
høringsinstansenes merknader når det gjelder krav til
utdanning.

Utvalget foreslår å lovfeste et krav om åtte semes-
ters normert utdanning for registrert revisor. Departe-
mentet viser til at det i dag ikke er noe lovfestet krav
til revisorutdanningens varighet, men at utdanningen i
henhold til gjeldende rammeplan fastsatt av Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet er treårig.

Departementet legger som Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet til grunn at åttende selskaps-
direktiv ikke stiller krav om at revisorstudiet må ha
lenger varighet enn i dag som grunnlag for offentlig
godkjenning. Det vises i denne forbindelse også til at
svenske myndigheter har funnet at en normert studie-
tid på tre år på heltid ligger innenfor åttende selskaps-
direktivs krav, jf. Regjeringens proposisjon 1994/
95:152 s. 39 og 1994/95 NU:23 s. 4 flg. Det avgjøren-
de i forhold til direktivet synes å være om listen over
fag som kandidatene skal eksamineres i, kan dekkes
innenfor en studieperiode på tre år. Departementet
legger til grunn, bl.a. på bakgrunn av Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementets uttalelser, at de
aktuelle fagene vil kunne dekkes innen gjeldende
rammeplan for treårig revisorutdanning.

Når det gjelder spørsmålet om studietidens lengde
likevel bør utvides, viser departementet til at utvalget
og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
synes å være enige om at utdanningsnivået for regis-
trerte revisorer allerede i dag generelt kan karakterise-
res som høyt. Departementet viser også til at NHH og
BI mener at dagens utdannelse er tilstrekkelig. Depar-
tementet antar at en økning av studietidens lengde vil
kunne medføre økte kostnader for utdanningsinstitu-
sjonene, revisorene og i siste omgang revisorkundene.
Departementet viser også til Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementets uttalelse om at en omleg-
ging må vurderes i forhold til behovet for kandidater
og vil kreve en større gjennomgang av struktur, res-
sursbruk og dimensjonering av revisorutdanningen.
Dette er problemstillinger som utvalget ikke i særlig
grad har gått inn på i sin utredning.

Departementet foreslår at dagens ordning med to
utdannings- og godkjenningsnivåer opprettholdes, i
tråd med utvalgets forslag. Dette taler etter departe-
mentets mening for at behovet for å øke lengden på
den alminnelige revisorutdanningen er mindre. De-
partementet vil også peke på at det foreslås å øke prak-
siskravet fra to til tre år for å tilfredsstille kravene i det
åttende selskapsdirektiv, jf. omtale i pkt. 6.3. Etter de-
partementets syn vil dette føre til at revisor får et økt
erfaringsgrunnlag, noe som må antas å bidra til å min-
ske behovet for samtidig å utvide den teoretiske ut-
danningen.

Når det gjelder utvalgets synspunkt om at det 
behov for større bredde i utdanningen og at utvikli
gen av ferdigheter bør vektlegges sterkere, vises de
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets u
talelse om at det finnes muligheter for ulike halvårlig
og ettårige påbyggingsstudier innenfor høgskolese
toren, samt at det kan tilbys kortere spesialiserte k
for revisorer.

Departementet finner etter en helhetsvurderi
ikke å kunne slutte seg til utvalgets forslag om å in
føre et krav om studietid av åtte semesters normert 
righet som grunnlag for godkjenning som registre
revisor.

Departementet foreslår å lovfeste et krav om b
stått treårig revisorutdanning etter fastsatt rammepl
som grunnlag for offentlig godkjenning som registre
revisor, jf. lovforslaget § 3-2 første ledd. Dette inne
bærer en videreføring av dagens ordning. Utdann
gen må i tillegg til grunnleggende opplæring innen r
visjon, også omfatte generell regnskapslære og gru
leggende opplæring i regnskapsføring, sam
opplæring innen selskapsrett og beslektede rettsom
der. Det vises i denne forbindelse til åttende selska
direktiv art. 6 som angir hvilke fagområder eksame
skal omfatte. Det foreslås at nærmere krav til innho
det i utdannelsen fastsettes i forskrift, jf. lovforslag
§ 3-2 fjerde ledd. Departementet antar at de konkr
krav vil kunne variere over tid, og anser det derf
ikke hensiktsmessig å ta inn en detaljert regulerin
loven slik som foreslått av utvalget.

For å få godkjenning som statsautorisert revis
foreslår departementet at det stilles krav om at sø
har bestått treårig revisorutdanning, juridisk prof
sjonsutdanning eller sosialøkonomisk profesjonsu
danning eller annen utdanning som er godkjent 
Kredittilsynet. Søker skal i tillegg ha bestått høye
revisorutdanning med normert varighet på minst 
og et halvt år. Det vises til lovforslaget § 3-2 ann
ledd. Dette innebærer en videreføring av dagens 
danningsopplegg for statsautoriserte revisorer.

Departementet er enig med utvalget i at revisore
samen og høyere revisoreksamen vil tilfredsstille kr
vene åttende selskapsdirektiv art. 4, jf. art. 5 stiller 
prøving av de teoretiske kunnskaper. Når det gjeld
utvalgets bemerkning om behovet for å vurdere en 
grensning av antall læresteder, viser departemente
at dette ikke har resultert i noe konkret lovforslag. U
valgets synspunkter på dette synes videre å være
tinget av at det alminnelige revisorstudiet utvides 
fire år. Dette støttes ikke av departementet. På de
bakgrunn ser departementet det ikke nødvendig å
nærmere inn på utvalgets forslag om en begrensn
av antall læresteder.

Det foreslås at departementet i forskrift kan fas
sette nærmere regler om utdanning, herunder krav
eksamen og karakternivå, jf. lovforslaget § 3-2 fjerd
ledd.
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Det foreslås å åpne for at utdanning fra utlandet
kan godkjennes på linje med norsk utdanning. Det vi-
ses til omtale under pkt. 6.11 i proposisjonen.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  viser til brev fra finansministeren
19. august 1998 pkt. 1:

«Vedrørende Ot.prp. nr. 75 Om lov om revisjon og
revisorer (revisorloven)

1.
Det vises til ovenfor nevnte odelstingsproposisjon

som ble fremmet for Stortinget 5. juni 1998. I lovfor-
slaget § 3-2 annet ledd er det fastsatt utdanningskrav
til statsautoriserte revisorer. Etter forslaget må stats-
autorisert revisor ha bestått treårig revisorutdanning,
juridisk eller sosialøkonomis profesjonsutdanning
eller annen utdanning som er godkjent av Kreditttilsy-
net, og i tillegg høyere revisorutdanning.

Etter gjeldende revisorlov § 11 tredje ledd kan be-
villing som statsautorisert revisor gis søkere som har
bestått høyere revisoreksamen. Høyere revisorstudi-
um tilbys i dag kun ved Norges Handelshøyskole. For
å bli tatt opp til høyere revisorstudium kreves
siviløkonomeksamen, juridisk eller sosialøkonomisk
embetseksamen eller avlagt revisoreksamen. Det vi-
ses til omtalen av dagens ordning i proposisjonen i
pkt. 6.2.1.

I forhold til dagens ordning vil lovforslaget § 3-2
annet ledd medføre en innsnevring av hvilke utdan-
ninger som, sammen med høyere revisorutdanning,
kan gi rett til godkjenning som statsautorisert revisor.
Innsnevringen følger av at utdanning som siviløko-
nom etter lovforslaget ikke er blant de utdanninger
som etter § 3-2 annet ledd kan danne grunnlag for en
godkjennelse som statsautorisert revisor. En slik inn-
snevring har ikke vært tilsiktet fra departementets side
og skyldes en inkurie. Det vises i denne sammenheng
til proposisjonens pkt. 6.2 hvor det på s. 54 heter:

«For å få godkjenning som statsautorisert revisor
foreslår departementet at det stilles krav om at søker
har bestått treårig revisorutdanning, juridisk profe-
sjonsutdanning, eller sosialøkonomisk profesjonsut-
danning eller annen utdanning som er godkjent av
Kredittilsynet. Søker skal i tillegg ha bestått høyere
revisorutdanning med normert varighet på minst ett
og et halvt år. Det vises til lovforslaget § 3-2 annet
ledd. Dette innebærer en videreføring av dagens ut-
danningsopplegg for statsautoriserte revisorer. (De-
partementets understrekning).»

Departementet gjør oppmerksom på at lovforsla-
get § 3-2 annet ledd første punktum på denne bak-
grunn bør lyde:

«Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig revi-
sorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk eller
sosialøkonomisk profesjonsutdanning eller annen ut-
danning som er godkjent av Kredittilsynet.»»

K o m i t e e n  tar opp forslag om å formulere § 3
2 annet ledd første punktum slik det er gjort i finan
ministerens brev, jf. merknad under § 3-2 i kap. 12
denne innstilling. K o m i t e e n  viser også til merkna
under kap. 12 i denne innstilling om tilsvarende en
ring i § 3-3 annet ledd.

K o m i t e e n  merker seg at Regjeringen går im
revisorlovutvalgets forslag om å lovfeste et krav o
åtte semesters normert utdanning for registrert re
sor, og at det bl.a. legges til grunn at det åttende s
skapsdirektiv ikke stiller krav om at revisorstudie
skal ha lenger varighet enn i dag som grunnlag for 
fentlig godkjenning. K o m i t e e n  viser ellers til a
både NHH og BI i sine høringssvar til revisorlovutva
gets utredning uttaler at dagens utdannelse er tilstr
kelig. K o m i t e e n  tar dette til etterretning og slutte
seg til Regjeringens forslag om å videreføre stud
innen gjeldende rammeplan for treårig revisorutda
ning.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen bemerkninger.

5.3 Krav til praksis 

5.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Etter revisorloven § 11 første ledd nr. 6 skal regi
trert revisor ha minst to års forskjelligartet praksis f
revisjonsarbeid i Norge. Statsautorisert revisor ska
utgangspunktet ha minst fem års ulikeartet praksi
revisjonsarbeid, hvorav tre års praksis i Norge, jf. §
tredje ledd nr. 3. For søkere som har gjennomgått h
ere revisorstudium ved NHH er kravet til praksis to å
hvorav minst ett år her i landet. Da høyere revisore
samen i dag kun tilbys ved NHH, er det det sistnevn
praksiskrav som kommer til anvendelse for alle so
søker bevilling som statsautorisert revisor. Depar
mentet, delegert til Kredittilsynet, kan etter søkna
godta annen praksis.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og h
ringsinstansenes merknader når det gjelder krav til 
danning for revisorer.

Departementet går, i likhet med utvalget, inn fo
at praksiskravet settes til tre år for begge revisorka
gorier, jf. lovforslaget § 3-3 første ledd. For registrer
revisorer vil dette innebære en utvidelse på ett å
forhold til revisorlovens utgangspunkt i § 11 tredj
ledd nr. 3 om krav til fem års praksis for statsautoris
revisor, vil forslaget innebære en reduksjon på to 
Som redegjort for i pkt. 6.3.1 er det imidlertid krave
om to års praksis som kommer til anvendelse for 
som i dag søker bevilling som statsautorisert revis
ettersom revisorlovens § 11 fjerde ledd fastsetter 
duserte krav for søkere som har gjennomgått høy
revisorstudium ved NHH. På denne bakgrunn vil kra
om tre års praksis også innebære ett års utvidelse i 
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hold til i dag for statsautoriserte revisorer. Kravet til
praksis vil være det samme for registrert og statsauto-
risert revisor.

Det foreslås å åpne for at den praktiske opplærin-
gen kan finne sted i annet EØS-land. Det vises til nær-
mere omtale av dette under punkt 6.11.

Departementet foreslår i likhet med utvalget at re-
visor skal ha minst tre års variert praksis i revisjon av
regnskap eller tilsvarende økonomiske oppgjør. De-
partementet foreslår imidlertid at det i samsvar med
begrepsbruken i forslaget til ny regnskapslov, benyt-
tes uttrykket årsregnskap. Konsernregnskap vil inngå
som del av årsregnskapet. Departementet har vært i
tvil om hva som menes med begrepet «tilsvarende
økonomiske oppgjør» som foreslått av utvalget, og
som nevnt i åttende selskapsdirektiv art. 8. Departe-
mentet kan ikke se at dette begrepet er nærmere omtalt
av utvalget. Det antas imidlertid at det kan forekomme
økonomiske oppgjør i utlandet som betegnes som an-
net enn årsregnskap, men som har tilsvarende karak-
teristika. Departementet antar at begrepet «tilsvarende
økonomisk oppgjør» kan ivareta behovet for å kunne
få slik praksis lagt til grunn for godkjenningen.

Departementet slutter seg til utvalgets synspunkt
om at gjeldende norske krav om at praksisen skal være
variert med hensyn til bransjer, foretaksstørrelser og
organisering etter selskapslovgivningen bør viderefø-
res. Det foreslås at departementet i forskrift kan gi
nærmere regler om hva som skal regnes som variert
praksis, jf. lovforslaget § 3-3 syvende ledd.

Etter åttende selskapsdirektiv art. 8 skal revisor ha
gjennomgått praktisk opplæring i «blant annet revi-
sjon av årsregnskap, konsernregnskap eller tilsvaren-
de økonomisk oppgjør». Departementet legger til
grunn at direktivets praksiskrav i utgangspunktet gjel-
der ekstern, finansiell revisjon. Ettersom formulerin-
gen «blant annet» er brukt, antar departementet imid-
lertid at det er en viss adgang til å godkjenne også an-
dre former for praksis, men at slik praksis ikke kan
utgjøre en vesentlig del av praksistiden. Dette støttes
også av direktivets formål.

Departementet slutter seg etter dette til utvalgets
forslag om å åpne for at inntil ett års praksis fra intern-
revisjon, offentlig revisjon og ettersynsvirksomhet
eller annen relevant praksis, kan godkjennes. Departe-
mentet kan for øvrig ikke se at tre års praksis fra bok-
ettersynsvirksomhet fullt ut vil være egnet til å erstatte
praksis fra alminnelig finansiell revisjon utøvet av re-
visor i private revisjonsforetak, slik et mindretall på
tre medlemmer i utvalget foreslår. Departementet kan
ikke se at alle deler av den finansielle revisjon vil være
dekket gjennom slik praksis. Det vises til de vurderin-
ger som er gitt av utvalgets flertall og som flere
høringsinstanser har sluttet seg til.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at to tredeler av den praktiske opplæringen skal finne
sted under en person som selv har offentlig godkjen-

ning, og viser til at dette er nødvendig for å oppfyl
kravet i åttende selskapsdirektiv art. 8. Departemen
vil bemerke at også eventuell godkjent praksis fra 
ternrevisjon, offentlig revisjon og ettersynsvirksom
het eller annen relevant virksomhet, jf. lovforslag
§ 3-3 fjerde ledd vil kunne fylle dette kravet, derso
praksisen finner sted under ledelse av en person s
er offentlig godkjent.

Utvalget har foreslått at minst to år av praksistide
skal gjennomføres etter avlagt teoretisk eksamen. D
partementet viser til at direktivet ikke fastsetter no
uttrykkelig krav til når praksisen må være gjennom
ført. I art. 4 stilles det imidlertid krav om at reviso
skal ha bestått en fageksamen. Da denne fageksa
etter direktivets art. 5 skal måle om vedkommen
kan gjøre bruk av sin praktiske opplæring, kan de
tilsi at opplæringen i alle fall bør være fullført før den
ne prøven. Etter art. 8 skal den praktiske opplær
sikre evnen til å gjøre praktisk bruk av de teoretis
kunnskaper. Dette taler for at den praktiske oppl
ring, i hvertfall for det vesentligste, bør finne sted ett
den teoretiske utdanning er fullført.

I brev av 22. april 1998 til departementet uttale
Kredittilsynet bl.a.:

«Det opplyses fra kommisjonen at artikkel 8 ikk
inneholder bindinger for medlemslandene vedrøren
når den praktiske opplæring, sett i sammenheng m
krav til teoretisk utdannelse skal finne sted. Impl
menteringen av direktivbestemmelsen varierte f
land til land.»

Departementet slutter seg etter en helhetsvur
ring til utvalgets forslag om at minst to år av praksise
må finne sted etter gjennomført teoretisk utdannin
Det antas at dette er best i samsvar med direktivets
stemmelser. Etter departementets syn bør denne p
sisen imidlertid kunne finne sted før vedkommend
eventuelt gjennomgår høyere revisorutdanning. D
partementet foreslår en presisering av dette i lovfo
slaget § 3-3. Det antas at adgangen til å opparbe
praksis før høyere revisorutdanning i liten grad v
være praktisk for søkere til det høyere revisorstudiu
med juridisk bakgrunn, jf. kravene til praksis i lovfor
slaget § 3-3 femte ledd.

Departementet er for øvrig enig med utvalget i 
revisor må kunne dokumentere sin praksistid. Det a
ses imidlertid ikke nødvendig å innta dette som et kr
i loven.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
å innføre en praksisprøve etter avsluttet teoretisk 
praktisk opplæring som dokumenterer at vedkom
mende er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Inn
ring av en slik prøve er nødvendig for å tilfredsstil
kravene i åttende selskapsdirektiv art. 5, jf. art. 8.

Revisor skal gjennom praksisprøven dokument
re sine evner til å anvende sine teoretiske kunnska
i praksis. Departementet slutter seg til utvalgets fo
slag om at de nærmere krav til praktiske prøver s
fastsettes av departementet i forskrift. Det bør i den
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sammenheng vurderes om det skal etableres en egen
praksisprøve for statsautorisert revisor, eller om den
samme praksisprøve skal legges til grunn for begge
revisorkategorier.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag
om at praksiskravet settes til 3 år for registrerte og
statsautoriserte revisorer. K o m i t e e n  merker seg at
forslaget medfører en faktisk utvidelse av praksistiden
med ett år for begge revisorkategorier.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  H ø y r e  o g  T v e r r p o l i t i s k
F o l k e v a l g t e  er videre enig i at praksis fra kommu-
nal/fylkeskommunal revisjon som utgangspunkt god-
kjennes med ett av de nødvendige tre år, slik det er
foreslått av departementet. Men d i s s e  m e d l e m -
m e r  vil imidlertid påpeke at dersom praksis i kom-
munal/fylkeskommunal revisjon er utført i en revi-
sjonsenhet som ledes av statsautorisert revisor eller
registrert revisor, og som attesterer vedkommendes
praksis, må Kredittilsynet kunne godkjenne at inntil to
av de nødvendige tre års praksis kan være fra kommu-
nal/fylkeskommunal revisjon. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at departementet
ikke uten videre kan se at tre års praksis fra boketter-
synsvirksomhet fullt ut vil være egnet til å erstatte
praksis fra alminnelig finansiell revisjon. D i s s e
m e d l e m m e r  vil imidlertid påpeke at dersom prak-
sis fra skatterevisjon er utført i en revisjonsenhet som
ledes av statsautorisert revisor eller registrert revisor,
og som er rettet mot det private næringslivet, må Kre-
dittilsynet kunne godkjenne inntil to av de nødvendige
tre års praksis.

D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg videre til at
det innføres en praksisprøve etter avsluttet teoretisk
og praktisk opplæring som dokumenterer at revisor er
egnet til å påta seg oppdrag. D i s s e  m e d l e m m e r
er enig i at nærmere krav til praktiske prøver fastsettes
av departementet i forskrift, men anser det for uhen-
siktsmessig at det etableres egen praksisprøve for
statsautorisert revisor, jf. komiteens merknader under
pkt. 3.2.1 og 5.9.1.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil på denne bakgrunn
fremme følgende forslag:

«Lov om revisjon og revisorer

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:

Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis
fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk-

somhet eller annen relevant virksomhet som prak
etter første ledd. Departementet kan gi nærmere re
om at inntil to års praksis fra kommunal- og fylkes
kommunal revisjon og skatterevisjon kan godkjenn
som praksis etter første ledd.»

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t
registrerer at en utvidelse av praksiskravet til tre 
ikke følges opp med en tilsvarende utvidelse av hv
mye praksis fra internrevisjon, offentlig revisjon o
ettersynsvirksomhet eller annen relevant praksis, s
kan godkjennes. D i s s e  m e d l e m m e r  deler ik
dette syn, og mener at denne godkjenningen må u
des. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at minst to år 
kunne godkjennes. Slik praksis må kunne godkjenn
med tre år dersom innholdet i praksisen har tilstrekk
lig bredde, bl.a. relatert til privat næringsliv.

D i s s e  m e d l e m m e r  registrerer også at pra
sis fra bokettersynsvirksomhet ikke lenger skal væ
likestilt med praksis fra alminnelig finansiell revisjon
utøvet av revisor i private revisjonsforetak. En sl
endring vil kunne ramme rekrutteringen til skatteet
ten. Vi finner ikke forslaget godt begrunnet. Denn
praksisen er svært lik den praksis som oppnås i pri
revisjon og retter seg mot det private næringsliv. D
bør derfor etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn godkje
nes fullt ut.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår:

«§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:

Kredittilsynet kan godkjenne inntil to års praksi
fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk
somhet eller annen relevant virksomhet som prak
etter første ledd. De kan gi nærmere regler om at in
tre års praksis fra kommunal- og fylkeskommunal r
visjon og skatterevisjon kan godkjennes som prak
etter første ledd.»

K o m t i e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e
støtter Regjeringens forslag til praksiskrav på 3 
Det er viktig i utformingen av praksisordning at de
legges godt til rette for praksisoppbygging også i o
fentlig revisjonsvirksomhet. I prinsippet burde ikk
utvidelsen fra to til tre år endre kravet til fordeling a
praksis mellom offentlig og privat sektor. Revisorlo
ven omfatter revisjonspliktige etter regnskapslove
§ 1-2, og i prinsippet bør praksis i hovedsak knytt
mot denne virksomhet. Likevel vil slike krav skape e
fekter på rekrutteringen til offentlig og privat revisjon
og i en politisk vurdering må en sørge for å hindre
det offentlige gies ekstra beskrankninger med hens
til rekruttering og kompetanseutvikling.
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D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag til § 3-3 fjerde ledd og fremmer i samsvar
med dette følgende forslag:

«Lov om revisjon og revisorer

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:

Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis
fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk-
somhet eller annen relevant virksomhet som praksis
etter første ledd.»

D i s s e  m e d l e m m e r  vil subsidiært slutte seg
til forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Tverrpo-
litisk Folkevalgte foran.

5.4 Krav til hederlig vandel

5.4.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Etter revisorloven § 11 første ledd er det et vilkår
for godkjenning som registrert eller statsautorisert re-
visor at vedkommende har ført en hederlig og rett-
skaffen vandel. Kravet er en videreføring fra revisor-
loven av 1929.

Etter åttende selskapsdirektiv art. 3 krav skal revi-
sor ha «god vandel» og ikke drive virksomhet som, «i
henhold til medlemsstatens nasjonale lovgivning, er
uforenlig med lovfestet revisjon».

Lovutvalget foreslår å videreføre et vandelskrav
som grunnlag for godkjenning, jf. NOU 1997:9 s. 147.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til
utvalgets forslag.

Departementet støtter utvalgets forslag om å vide-
reføre et vandelskrav. Det vises til lovforslaget § 3-4
nr. 1. Departementet foreslår at kravet uttrykkes som
et krav til «hederlig vandel». Dette er samme begreps-
bruk som i domstolloven § 218 b om bevilling til å
drive advokatvirksomhet. Det vil bero på en skjønns-
messig vurdering fra Kredittilsynets side om kravet
anses oppfylt. Departementet antar i likhet med utval-
get at det i første rekke vil være relevant å legge vekt
på straffbare forhold som er egnet til å svekke tilliten
til revisors utførelse av revisjonsoppdraget.

Det er ikke mulig å gi noen uttømmende oversikt
over hvilke straffbare forhold som vil kunne innebære
brudd på vandelskravet. Aktuelle lovbrudd vil typisk
være vinningsforbrytelser, brudd på regnskapsloven,
skatte- og avgiftslovgivningen eller selskapslovgiv-
ningen. En rekke former for økonomisk kriminalitet,
herunder forbrytelser i gjeldsforhold, er lovbrudd som
det i utganspunktet også bør være relevant å legge
vekt på i vandelsvurderingen. Ved vurderingen bør
det ses hen til hvor alvorlig det aktuelle forhold er. Det

bør også ses hen til hvor lang tid som er gått siden 
aktuelle forhold fant sted.

I utgangspunktet bør det foreligge dom på 
straffbart forhold, men dette bør ikke være noe ufra
kelig krav. Etter departementets syn bør det imidler
generelt utvises forsiktighet med å legge til grunn 
en revisor ikke oppfyller kravet til hederlig vande
dersom det ikke foreligger dom på straffbart forhol
Det vises til at det kan være tale om en vurdering 
straffbare forhold som faller utenfor Kredittilsynet
forvaltningsområde. Departementet antar imidlert
at kravet til hederlig vandel ikke kan anses oppfy
dersom revisor har erkjent forholdet, eller annen o
fentlig myndighet har vurdert saken og lagt til grun
at straffebud er overtrådt, selv om straffesak ikke 
reist. Eksempelvis bør skattemyndighetenes avgjør
se i sak om tilleggsskatt kunne legges til grunn f
Kredittilsynets vurdering av om vilkåret er oppfylt
Det vises for øvrig til omtale under pkt. 11.1 om bor
fall og tilbakekalling av godkjenning m.v. Dersom de
på søknadstidspunktet er tatt ut siktelse eller reist 
tale mot søkeren for forhold Kredittilsynet anser so
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes utførels
av revisjonsoppdrag ved domfellelse, bør Kredittils
net kunne avvente utfallet av straffesaken før søkn
den ferdigbehandles.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

5.5. Krav til økonomisk vederheftighet 

5.5.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

Revisorloven § 11 første ledd nr. 3 setter som kr
for godkjenning som registrert eller statsautorisert r
visor at vedkommende må være økonomisk vederh
tig. I likhet med vandelskravet, er dette kravet en v
dereføring fra revisorloven av 1929.

Dersom revisor er konkurs eller under offentli
gjeldsforhandling bortfaller de rettigheter som e
knyttet til registrering eller bevilling som revisor, jf
revisorloven § 14 annet ledd.

Det er ingen EU-direktiver som stiller krav ti
økonomisk vederheftighet.

Lovutvalget foreslår å beholde kravet om økon
misk vederheftighet, jf. NOU 1997:9 s. 147.

Kredittilsynet uttaler følgende:

«Etter lovforslaget § 3-2(1) bokstav d skal en r
visor som godkjennes være «økonomisk vederhefti
Forslaget viser til offentlig gjeldsforhandling og kon
kurs. Det bør antagelig, dersom det er en forutsetni
også komme til uttrykk at gjeldsordningsloven, i prin
sippet inngår i gjeldsforhandlingsbegrepet. En revis
som har en meget anstrengende økonomi kan vær
revisjonsmessig risikofaktor. Det kunne derfor væ
ønskelig å knyttet begrepet til mindre alvorlige fo
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hold enn offentlig gjeldsforhandling og konkurs. Det
vil imidlertid være vanskelig å etablere en tilfredsstil-
lende kontroll av den enkelte revisor ved en romslige-
re definisjon.»

Ingen av de øvrige høringsinstansene har hatt
merknader til utvalgets forslag når det gjelder krav til
økonomisk vederheftighet.

Departementet er enig med utvalget i at det bør vi-
dereføres et krav til økonomisk vederheftighet. De-
partementet legger til grunn at et krav til økonomisk
vederheftighet normalt vil innebære at revisor ikke må
ha begjært eller fått åpnet gjeldsforhandling etter kon-
kursloven eller åpnet konkurs eller ha søkt eller fått
innvilget gjeldsforhandling. Det samme gjelder der-
som revisor har søkt eller er under gjeldsforhandling
eller gjeldsordning etter lov om frivillig og tvungen
gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningslo-
ven) eller er insolvent.

Departementet anser det også betenkelig dersom
revisor ikke er i stand til løpende å kunne dekke sine
forpliktelser. Som påpekt av Kredittilsynet kan en re-
visor som har en meget anstrengt økonomi, være en
revisjonsmessig risikofaktor. På den andre siden ser
departementet at det vil kunne være vanskelig å eta-
blere en tilfredsstillende kontroll med de enkelte revi-
sorers økonomiske stilling til enhver tid.

Departementet mener imidlertid at kravet bør
skjerpes i forhold til gjeldende rett og utvalgets for-
slag, ved at det stilles krav om at revisor må være i
stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de
forfaller, dvs. at revisor må være likvid etter mønster
av konkursloven § 61 første setning. Det vises til lov-
forslaget § 3-4 nr. 2. Departementet finner ikke å kun-
ne slutte seg til utvalgets forslag om at det skal være
adgang til å utvise skjønn ved anvendelsen av dette
vilkåret avhengig av om de økonomiske problemene
kan tilskrives søkeren. En slik regel ville etter depar-
tementets syn være uklar og vanskelig å praktisere.

Departementet ser for øvrig ikke behov for en for-
skriftshjemmel som foreslått av utvalget, ettersom
kravet til økonomisk vederheftighet er søkt konkreti-
sert i lovteksten.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

5.6 Krav om at revisor må være myndig 

5.6.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Etter revisorloven § 11 første ledd nr. 4 er det et
vilkår for å bli godkjent som registrert eller statsauto-
risert revisor at vedkommende ikke er umyndiggjort.

EØS-retten inneholder ingen eksplisitte krav til at
revisor ikke må være umyndiggjort.

Utvalget foreslår at det stilles krav om at vedkom-
mende for å bli godkjent som registrert eller statsauto-
risert revisor ikke «må være satt under vergemål».

Ingen av høringsinstansene har hatt merknade
forslaget.

Det bør være et minstekrav for godkjenning so
registrert eller statsautorisert revisor at vedkommen
ikke er umyndiggjort. Departementet foreslår derfor
videreføre kravet om at revisor ikke må være umy
diggjort. Bestemmelsen foreslås utformet som et kr
om at revisor må være myndig. Bestemmelsen vil d
med medføre at revisor må være over 18 år og ik
umyndiggjort.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

5.7 Bopelskrav og krav til fast kontorsted i Norge 

5.7.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

Revisorloven § 11 stiller som krav for godkjen
ning at vedkommende har «fast bopel i riket». Love
§ 11 femte ledd åpner for en adgang til å gi tidsb
grenset dispensasjon for norske revisorer som flyt
utenfor EØS-området.

Departementet antar at et fortsatt krav om bope
Norge vil være i strid med Norges forpliktelser ette
EØS-avtalen og forbudet mot faktisk og rettslig di
kriminering på grunnlag av nasjonalitet. Ingen av d
direktiver som retter seg mot revisjonssektoren inn
holder bestemmelser om bopel.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknade
utvalgets forslag når det gjelder bopelskrav og krav
fast kontorsted i Norge. Det er i proposisjonen vide
redegjort for lovutvalgets forslag når det gjelder det

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at revisor som skal ha rett til å utføre lovbestemt re
sjon skal ha fast kontorsted her i landet, jf. lovforsl
get § 3-8 første ledd nr. 1. Departementet anser d
nødvendig av hensyn til utføring av tilsyn, tilgang fo
offentlige myndigheter til dokumentasjon m.v. De
partementet antar at det ikke er behov for noen hje
mel til å gi forskrift om kontorets betjening som fore
slått av utvalget.

Departementet støtter utvalgets syn på at det
viktig å sikre at revisor er kjent med vesentlige utvik
lingstrekk og endringer innen norsk lovgivning, sam
at det både for den revisjonspliktige og av kontro
hensyn er viktig å sikre revisors tilgjengelighet.

Departementet legger til grunn at disse hensyne
vil være best sikret dersom revisor har bopel i en EØ
stat, og viser til at det innenfor EØS i stor grad gjeld
harmonisert lovgivning på områder hvor det er sær
viktig at revisor er oppdatert. Departementet vis
også til Konvensjon om domsmyndighet og fullbyrd
ing av dommer i sivile og kommersielle saker vedta
i Lugano 16. september 1988 (Luganokonvensjone
som regulerer jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyr
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ing av dommer i sivile saker. EØS-landene og Sveits
er parter i konvensjonen. Dersom revisor er bosatt i en
konvensjonsstat, vil konvensjonen regulere hvilket
land som har jurisdiksjon til å behandle et søksmål, og
sikre at en dom avsagt av kompetent domstol blir
anerkjent og kan fullbyrdes i de øvrige konvensjons-
statene. For revisorer antas det at dette vil kunne få
særlig betydning ved forfølgelse av erstatningskrav.
Departementet har etter en helhetsvurdering av de
ovenfor nevnte omstendigheter kommet til at det bør
settes krav om bopel innenfor EØS-området, jf. lov-
forslaget § 3-8 første ledd nr. 2. Det foreslås at Kredit-
tilsynet skal kunne gjøre unntak fra dette kravet.

Etter gjeldende regler er kravet til bopel i Norge et
vilkår for å kunne godkjennes som registrert eller
statsautorisert revisor. Et krav om kontorsted i Norge
og bopel i EØS-stat bør etter departementets syn knyt-
tes til revisors rett til å revidere årsregnskap for revi-
sjonspliktig. Dersom godkjent revisor ikke arbeider
innen lovpliktig revisjon, kan det vanskelig sies å
være grunnlag for noe krav til kontorsted i Norge eller
bopelskrav. Det vises til at revisorregisteret vil inne-
holde opplysninger bl.a. om revisors adresse, jf. lov-
forslaget § 10-1.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

5.8 Krav til sikkerhetsstillelse

5.8.1 Bakgrunnen for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Etter revisorloven § 17a plikter revisor å erstatte
skade som vedkommende under utførelsen av sitt
oppdrag forsettlig eller uaktsomt volder oppdragsgi-
veren eller andre. Det er ikke stilt krav om noen form
for sikkerhetsstillelse for eventuelt erstatningsansvar.
Revisorforeningene har imidlertid pålagt sine med-
lemmer en obligatorisk forsikringsordning.

EU-direktivene inneholder ingen regler verken
om revisors erstatningsansvar eller sikkerhetsstillelse
i den forbindelse.

Lovutvalget foreslår innført krav om obligatorisk
sikkerhetsstillelse for alle revisorer som påtar seg
egne revisjonsoppdrag eller som blir utpekt som an-
svarlig revisor i et revisjonsselskap.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil et krav
om sikkerhetsstillelse gjøre det lettere å erstatte skade
forårsaket av revisor under utførelse av sitt oppdrag.

Ingen av de øvrige høringsinstansene har merkna-
der til utvalgets forslag.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
å lovfeste et krav til sikkerhetsstillelse som vilkår for
at revisor skal kunne utføre lovbestemt revisjon, jf.
lovforslaget § 3-8 første ledd nr. 3. Det vises til omta-

le av revisors erstatningsansvar i kapittel 11 o
sanksjoner, straff og erstatningsansvar. Departem
tet vil i denne sammenheng peke på at det også for
dre yrkesgrupper er fastsatt krav om sikkerhetsstill
se. Dette gjelder bl.a. for advokater, jf. domstollove
§ 219 og advokatforskriften 20. desember 1996 
1161 §§ 2-1 flg., eiendomsmeglere, jf. forskrift 20
mars 1997 nr. 177 kap. 2 og for forsikringsmeglere,
forskrift 24. november 1995 nr. 923 om forsikrings
megling kap. IV. Departementet mener at det er t
strekkelig å kreve at de enkelte revisorer stiller sikke
het, og ikke revisjonsselskapet. Det vises til at dette
ordningen for advokatfirmaer.

Etter departementets syn bør en sikkerhetsstill
sesordning i første rekke sikre skadelidte dekning 
sine rettmessige krav på en rask og effektiv måte, u
hengig av om manglende dekning fra revisor skyld
manglende evne eller vilje. Departementet antar at
ansvarsforsikring vil representere en velegnet sikk
het for skadelidte. Departementet mener imidlertid
sikkerheten bør kunne stilles både som ansvarsfors
ring og garantierklæring. Det vises i denne forbinde
se bl.a. til reglene som gjelder for verdipapirforeta
Det vesentlige må være at den sikkerhet som stilles
sikrede et ubetinget krav på utbetaling dersom ans
er konstatert. Departementet foreslår at revisor ska
stilt nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter lov
forslagets kapittel 8 i samsvar med regler fastsatt 
departementet. Etter reglene i kapittel 8 plikter revis
å erstatte skade som vedkommende forsettlig e
uaktsomt har voldt under utførelsen av sin oppgave

Departementet legger til grunn at skadelidte b
kunne kreve dekning direkte fra sikkerhetsstillere
uten først å ha rettet krav mot foretaket. Sikkerhe
stilleren bør kunne gjøre gjeldende de samme inn
gelser mot kravet, som revisor selv har. Ordning
bør legges opp tilsvarende det som gjelder ved ad
katansvarsforsikringer og for verdipapirforetak.

Departementet foreslår ingen lovbestemmelse o
hvilke institusjoner som kan stille sikkerhet for rev
sors ansvar. Det legges til grunn at det mest prakti
er norske finansinstitusjoner eller utenlandske finan
institusjoner som er gitt tillatelse til å drive virksom
het i Norge. Etter departementets syn følger det im
lertid av EØS-avtalens ikke-diskrimineringsbestem
melser at sikkerhetsstillelse fra tilsvarend
institusjoner med hovedsete i andre EØS-stater, o
må aksepteres.

Det foreslås at departementet skal gi regler o
sikkerhetsstillelse. I tillegg til de forhold som er nevn
over, antar departementet at det bør fastsettes re
om sikkerhetens størrelse og dekningsfelt, hvem s
skal anses som skadelidt og hvordan revisor og s
kerhetsstiller skal behandle krav som kreves dekket
sikkerheten.

Komiteens merknader
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K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

5.9 Etterutdanningskrav 

5.9.1 Bakgrunnen for forslagene og departementets 
vurdering

Gjeldende lovgivning inneholder ikke krav om
obligatorisk etterutdanning. Ved lovendring av 16.
juni 1989 nr. 55 ble det tilføyet et nytt tredje ledd i re-
visorloven § 12 vedrørende tidsbegrensning av god-
kjenning til 5 år, jf. Ot.prp. nr. 35 (1988-89) Om lov
om endringer i revisorloven og i visse andre lover og
Innst. O. nr. 95 (1988-89). Bestemmelsen er ikke satt
i kraft, i påvente av forskrifter med nærmere bestem-
melser om vilkårene for fornying, herunder etterut-
danning. Revisorforeningene stiller krav om etterut-
danning for sine egne medlemmer.

Det åttende selskapsdirektiv inneholder ingen
krav til tidsbegrenset godkjenning eller etterutdan-
ning.

Departementet legger til grunn at utvalgets lovfor-
slag innebærer et krav til etterutdanning i løpet av en
fem års periode for å kunne være valgt eller ansvarlig
revisor.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
obligatorisk etterutdanning. Det er etter departemen-
tets oppfatning viktig at revisor er løpende oppdatert
på utviklingen innen regnskaps- og revisjonsområdet.
Ingen av høringsinstansene har gått imot forslaget.
Departementet mener samtidig at etterutdanningskra-
vene ikke bør være for omfattende. Ettersom de regis-
trerte og statsautoriserte revisorer som er medlemmer
av revisorforeningene allerede er forpliktet til å ta en
viss etterutdanning, antar departementet at innførin-
gen av et etterutdanningskrav i praksis ikke vil inne-
bære en særlig økt byrde for disse. Departementet
foreslår at krav til etterutdanning fastsettes som et vil-
kår for opprettholdelse av godkjenning og ikke som et
tilleggskrav til valgt eller ansvarlig revisor slik utval-
get har foreslått.

Departementet har vurdert hvorvidt det som vilkår
for opprettholdelse av godkjenning også bør stilles
krav til en viss praksis. Med revisorloven § 12 tredje
ledd, som ikke er satt i kraft, ble det fastsatt en forny-
elsesordning der det ble stilt krav både til etterutdan-
ning og praksis. Den fremste begrunnelsen for ordnin-
gen var at en ikke kunne se behovet for å opprettholde
tillatelser der revisor ikke drev virksomhet eller hadde
drevet slik virksomhet de siste årene. Departementet
viser til at forslaget om krav om obligatorisk etterut-
danning, allerede innebærer en innstramming i for-
hold til gjeldende rett. Det vises også til utvalgets be-
grunnelse for ikke å foreslå krav til praksis som vilkår
for fortsatt godkjenning, som departementet i hoved-
sak kan slutte seg til. Det er videre grunn til å anta at
en stor andel av de revisorene som ikke har praktisert
i løpet av de siste årene, heller ikke vil oppfylle det
foreslåtte etterutdanningskravet slik at disse på sikt

dermed ikke vil få opprettholdt sin godkjenning. P
denne bakgrunn finner departementet etter en helh
vurdering ikke å foreslå et krav til praksis som vilkå
for fornyet godkjenning.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at de nærmere krav til etterutdanningens omfang 
innhold fastsettes i forskrift. Kompetansen til å gi fo
skrift foreslås tillagt departementet. I likhet med Os
Børs antar departementet at det kan være nødven
eller hensiktsmessig å stille ulike krav til etterutda
ning for henholdsvis registrert og statsautorisert re
sor.

Departementet går ikke inn for at godkjennin
skal gis for en tidsbegrenset periode. Etter depar
mentets syn vil en slik løsning være unødig arbeid
krevende for Kredittilsynet. Dersom Kredittilsynet 
forbindelse med sitt tilsyn ser at godkjent revisor ikk
har gjennomført nødvendig etterutdanning, vil Kre
dittilsynet kunne tilbakekalle godkjenningen ette
lovforslagets § 9-1.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forsla
om at det skal stilles krav til etterutdanning og at de
nes omfang og innhold fastsettes av departement
forskrift. K o m i t e e n  viser for øvrig til sine merkna
der under pkt. 10.1.2.1.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem
mene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Ven
stre, deler imidlertid ikke Regjeringens antagelse o
at det vil være nødvendig og hensiktsmessig å st
ulike krav til etterutdanning for henholdsvis registre
og statsautorisert revisor. 

F l e r t a l l e t  viser til at dannelsen av Den norsk
Revisorforening (DnR), som er en sammenslutning 
NRRF og NSRF, innebærer at de høyeste krav til kv
litetskontroll og etterutdanning blir lagt til grunn fo
begge revisorkategorier. Foreningene, som allered
dag stiller identiske krav til obligatorisk etterutdan
ning for medlemmene, har hver for seg praktisert 
slikt opplegg i 2 år. F l e r t a l l e t  har merket seg at d
for DnR er uaktuelt å differensiere etterutdanning
kravene til de to revisorkategorier.

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under pk
5.3.1 foran, og går inn for at etterutdanningskrav
fastsettes likt for begge revisorkategorier.

F l e r t a l l e t  har for øvrig ingen bemerkninger.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e
slutter seg til Regjeringens forslag om ulike etteru
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danningskrav til registrerte og statsautoriserte reviso-
rer.

5.10 Godkjenning av revisjonsselskaper 

5.10.1 Bakgrunnen for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Revisorlovens § 4 og aksjeloven § 10-2 åpner for
at revisjonsselskap kan velges som revisor. Gjeldende
rett etablerer ingen godkjenningsordning i egentlig
forstand, men i forskrift 19. september 1990 nr. 766
om revisjon og revisorer (revisorforskriften) §§ 2-2 til
2-5 er det gitt nærmere regler om revisjonsselskap og
hvilke av disse som kan benytte betegnelsene regis-
trert eller statsautorisert revisor.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og hø-
ringsinstansenes merknader når det gjelder godkjen-
ning av revisjonsselskaper.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at det skal etableres en godkjenningsordning for revi-
sjonsselskaper. Departementet foreslår at godkjen-
ning som revisjonsselskap bare skal kunne gis ansvar-
lige selskaper, aksjeselskaper og allmennaksjeselska-
per, jf. lovforslaget § 3-5 første ledd. Det vises til at
selskapslovgivningen sikrer klare organisasjons- og
ansvarsforhold i slike selskaper. Enkeltmannsforetak
registreres, etter det Kredittilsynet har opplyst, heller
ikke idag i revisorregisteret. I slike tilfeller er det den
enkelte revisor som er registrert.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at også andre enn revisorer kan inneha eierandeler
eller være deltagere i revisjonsselskaper så langt dette
er forenlig med kravene i åttende selskapsdirektiv, jf.
lovforslaget § 3-5 første ledd nr. 2. Departementet er
enig i at revisorer bør sikres styringsmulighet i selska-
pet. Departementet foreslår derfor, som utvalget og i
tråd med de krav som stilles i åttende selskapsdirektiv,
at det stilles krav om at mer enn halvparten av aksje-
eller innskuddskapitalen og stemmene i selskapet skal
innehas av revisorer eller revisjonsselskap som er
godkjent etter revisorloven eller som er godkjent i an-
net EØS-land. Departementet viser til at det pågår ar-
beid i andre internasjonale fora, bl.a. under WTO som
kan ha betydning for utenlandske revisorers adgang til
å tilby tjenester i Norge. Departementet foreslår der-
for at det åpnes for at også revisorer som er godkjent i
et land der Norge har en gjensidig godkjenningsavtale
om revisorer kan oppfylle de nevnte kravene.

Departementet mener som utvalget at kravet om
at revisjonsselskap må ha eget styre bør videreføres.
Det vises til lovforslaget § 3-5 første ledd nr. 1.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at styret må ha et flertall av revisorer. Dette innebærer
en videreføring av gjeldende regler for revisjonssel-
skap som er aksjeselskap. For revisjonsselskap som er

ansvarlig selskap har det hittil ikke vært krav til rev
sorer i styret. Departementet foreslår å presisere
også revisorer som skal inngå i foretakets styre, 
være godkjent etter revisorloven, eller i et annet EØ
land eller et land der Norge har en gjensidig godkje
nelsesavtale om revisorer, for å oppfylle kravene et
denne bestemmelsen.

For å sikre at godkjente revisorer har stemmefle
tall i revisjonsselskap, foreslår departementet at d
tas inn en bestemmelse i § 3-5 første ledd nr. 3 om
det skal fremgå av selskapets selskapsavtale eller v
tekter at gyldig vedtak i selskapets generalforsamli
eller selskapsmøte ikke skal kunne treffes med mind
minst halvparten av både de stemmeberettigede
den samlede selskapskapital har stemt for. Beste
melsen er i samsvar med utvalgets forslag.

De foreslåtte regler tilfredsstiller etter departe
mentets syn kravene i åttende selskapsdirektiv.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at det ikke bør skilles mellom statsautoriserte og 
gistrerte revisjonsselskaper. Departementet er e
med utvalget i at det avgjørende skal være at selska
utpeker en revisor til å forestå revisjonen som oppf
ler kravene lovgivningen stiller til revisors kompetan
se. Det vises i denne sammenheng til forslaget om
«store foretak» etter regnskapsloven skal revideres
statsautorisert revisor. Tilsvarende krav finnes ogs
særlovgivning bl.a. for forsikringsselskap og forre
ningsbanker. En bestemmelse om at revisjonssels
pet plikter å utpeke en ansvarlig revisor som oppfyll
kompetansekravene foreslås inntatt i lovens § 2-2 
net ledd.

Når det gjelder kravet om at selskapet skal væ
økonomisk vederheftig, foreslår departementet 
skjerping i forhold til utvalgets forslag, i tråd med de
som er foreslått ved godkjenning av fysiske person
som revisor. Departementet foreslår at det stilles kr
om at revisjonsselskapet må være i stand til å oppfy
sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, jf. lov
forslaget § 3-5 første ledd nr. 4. En nærmere redeg
relse for dette kravet er inntatt under pkt. 5.5.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at revisjonsselskaper skal ha fast kontorsted i Nor
Departementet peker på at til forskjell fra det som 
foreslått for personer, vil kravet til fast kontorsted
Norge være vilkår for godkjenning som revisjonsse
skap, og ikke bare vilkår for å kunne påta seg revisj
av årsregnskap for revisjonspliktig. Som nevnt und
pkt. 6.7.5 kan det vanskelig sies å være grunnlag 
noe krav om fast kontorsted i Norge for en godkje
revisor som ikke arbeider innen lovpliktig revisjon
For revisjonsselskap må en gå ut i fra at en viktig d
av virksomheten til enhver tid vil være oppdrag inne
for lovpliktig revisjon. Hensynet til tilgjengelighet og
kontroll med selskapet tilsier derfor etter departeme
tets mening at det stilles krav om fast kontorsted so
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vilkår for godkjenning av revisjonsselskap. Det vises
til lovforslaget § 3-5 første ledd nr. 5.

Revisjonsselskap med hovedsete i utlandet vil
måtte etablere datterselskap i Norge for å kunne opp-
fylle kravene til selskapsform som stilles innlednings-
vis i lovforslaget § 3-5. Dersom enkeltpersoner med
tilknytning til utenlandsk revisjonsselskap ønsker å
revidere årsregnskap for revisjonspliktig i Norge, vil
vedkommende kunne gjøre dette dersom han eller hun
er godkjent etter norske regler. I så fall er det personen
og ikke det utenlandske selskapet som er revisjonskli-
entenes revisor. Imidlertid vil vedkommende som re-
gel måtte anses å stå i et tilknytnings- eller samar-
beidsforhold til det utenlandske revisjonsselskap, slik
at uavhengighetsreglene i f.eks. lovforslaget § 4-1 og
4-7 tredje ledd vil komme til anvendelse.

Departementet foreslår i tråd med utvalgets for-
slag at Kredittilsynet skal kunne dispensere fra krave-
ne om at flertall i styret skal utgjøres av revisorer og
at revisorer eller revisjonsselskap skal inneha mer enn
halvparten av aksje- eller innskuddskapitalen og
stemmene i selskapet. Dispensasjon skal bare kunne
gis for en tidsbegrenset periode, jf. lovforslaget § 3-5
annet ledd.

Det foreslås i samme bestemmelse at departemen-
tet i forskrift skal kunne gi nærmere regler om vilkå-
rene for godkjenning av revisjonsselskap. Når det
gjelder utvalgets forslag om solidaransvar mellom
den ansvarlige revisor og revisjonsselskapet, vises det
til pkt. 11.3.

Komiteens merknader

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Ven-
stre, viser til at det i tråd med merknader under pkt.
3.2.1 foran ikke lenger skal stilles krav om statsauto-
risert revisor i visse selskaper. Revisjonsselskapene
står etter dette fritt til å utpeke godkjent revisor, det
være seg registrert eller statsautorisert revisor, som
ansvarlig for ethvert oppdrag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e
slutter seg til Regjeringens forslag om godkjenning av
revisjonsselskaper.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader.

5.11 Godkjenning av revisorer med godkjennelse 
fra annet EØS-land og godkjenning av uten-

landsk utdanning og praksis 

5.11.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

Etter revisorloven § 11 syvende ledd anses kravet
til utdanning i revisorloven for å være oppfylt når ved-

kommende har tilsvarende utdannelse som etter ov
enskomst med fremmed stat er likestilt med utdann
se som bestemt i revisorloven. Ved søknad om go
kjennelse av slik tilsvarende utdannelse skal søke
godtgjøre tilfredsstillende språkkunnskaper, yrke
praksis og kunnskap til bestemmelser i norsk rett 
særlig betydning for yrkesutøvelsen.

Kredittilsynet har i forskrift 15. mars 1994 gitt
regler om revisorer som har godkjenning fra ann
stat innen EØS-området. Slike revisorer vil få søkn
den behandlet i henhold til rådsdirektiv 89/48/EØ
Det er krav om bestått egnethetsprøve i Norge 
godkjenning gis.

Det er i proposisjonen videre redegjort for EØS
rett, lovutvalgets forslag og høringsinstansenes me
nader når det gjelder godkjenning av revisorer m
godkjennelse fra annet EØS-land og godkjenning 
utenlandsk utdanning og praksis.

5.11.2 Departementets vurdering

5.11.2.1 Godkjenning av revisorer som er godkjen
annet land 

Sammendrag

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at revisorer som er godkjent i et annet EØS-land s
kunne gis godkjenning i Norge som registrert ell
statsautorisert revisor, jf. lovforslaget § 3-6 førs
ledd. Dette anses i samsvar med rådsdirektiv 89/
EØF om en generell ordning for godkjenning av d
plomer for høyere yrkeskompetansegivende utda
ning av minst tre års varighet, og er en videreføring 
dagens ordning. Rådsdirektiv 89/48/EØF art. 4 b) g
medlemsstatene adgang til å kreve en egnethetspr
for adgang til yrker som krever nøyaktig kjennskap 
nasjonal lovgivning og der rådgivning/bistand me
hensyn til nasjonal lovgivning utgjør et vesentlig o
vedvarende element i utøvelsen av yrket. Depar
mentet mener at dette er tilfellet for utøvelse av re
soryrket, og foreslår derfor i tråd med utvalgets fo
slag at det stilles krav om en slik egnethetsprøve s
vilkår for godkjenning av EØS-revisor i Norge. De
følger av direktivet at når et annet EØS-land har 
godkjenningsnivåer, skal godkjenningen skje på t
svarende nivå som vedkommende hadde i landet 
godkjenningen er gitt. Hvis vedkommende land ba
har ett nivå og revisorer på dette nivået kan revide
alle foretakstyper, må vedkommende godkjennes s
statsautorisert revisor her i landet. Det samme gjeld
dersom vedkommende land har to godkjenningsniv
er, men hvor begge er godkjent for å revidere a
foretakstyper.

Revisorer med godkjenning fra annet EØS-lan
vil på bakgrunn av direktivets regler være fritatt fra
gjennomføre praksis eller avlegge praksisprøve 
nytt etter norske regler.
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Departementet viser til at det pågår arbeid i andre
internasjonale fora, bl.a. under WTO, som kan ha be-
tydning for utenlandske revisorers adgang til å tilby
revisjonstjenester i Norge. Departementet foreslår på
denne bakgrunn at det åpnes for at også revisorer med
godkjenning fra land som Norge har gjensidig god-
kjennelsesavtale med, kan godkjennes i Norge. De-
partementet foreslår at det kan fastsettes nærmere vil-
kår for godkjenning av utenlandske revisorer i for-
skrift, jf. lovforslaget § 3-6 annet ledd.

Departementet er enig med utvalget i at det skal
stilles de samme generelle krav til vandel og evnen til
å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfal-
ler for EØS-revisorer som for andre som søker god-
kjennelse i Norge. Rådsdirektiv 89/48/EØF vil etter
departementets syn ikke være til hinder for dette. Det
foreslås at nærmere regler om egnethetsprøve fastset-
tes av departementet.

Utvalget foreslår at et vilkår for godkjenning av
revisor fra annet EØS-land skal være at «revisor ak-
septerer rett for norske tilsynsmyndigheter til innsyn i
den informasjon om vedkommende som domisillan-
dets tilsynsmyndigheter gir anledning til». Departe-
mentet viser til at alle godkjente revisorer vil være un-
derlagt tilsyn, og at det er krav om fast kontorsted i
Norge som vilkår for rett til å revidere årsregnskap for
revisjonspliktig. Når det gjelder informasjon om revi-
sor som andre lands tilsynsmyndigheter måtte ha, an-
tar departementet at norske tilsynsmyndigheter, for de
landene det i denne sammenheng vil være snakk om,
har mulighet til å få opplysninger som nevnt uten re-
visors samtykke. Med den foreslåtte begrensningen til
informasjon som vedkommende lands tilsynsmyndig-
heter «gir anledning til», antar departementet for øv-
rig at en slik bestemmelse vil ha liten praktisk betyd-
ning ved siden av de tilsynsavtaler Kredittilsynet inn-
går med utenlandske tilsynsmyndigheter.
Departementet anser på denne bakgrunn at den fore-
slåtte bestemmelse er overflødig.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

5.11.2.2 Utenlandsk utdanning m.v. som grunnlag
for godkjenning 

Sammendrag

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at utdanning ved utenlandske universiteter og høysko-
ler skal kunne godkjennes på linje med norsk utdan-
ning, jf. lovforslaget § 3-2 tredje ledd. Dette vil inne-
bære en utvidelse i forhold til dagens ordning hvor
kun norsk utdannelse kan godkjennes, med unntak av
de tilfeller som er omtalt ovenfor hvor vedkommende
har godkjennelse som revisor i en annen EØS-stat.

Departementet ser ikke utvidelsen til utenlandsk u
danning som betenkelig ettersom slik utdanning ba
vil kunne godkjennes dersom den tilsvarer den nors
utdanningen. Utvalget har lagt til grunn at det må kr
ves av kandidater med utdanning fra utlandet at de 
legger eksamen i fag knyttet til norsk lovgivning
f.eks. skatte- og avgiftslovgivningen. Departement
er enig i at det vil kunne være behov for en viss t
leggsutdanning for kandidater med utdanning fra u
landet. Det vises bl.a. til åttende selskapsdirektiv a
11 nr. 1 bokstav b) som fastsetter at søkere med utd
nelse fra annen medlemsstat må dokumentere a
har den juridiske kunnskap som kreves i den enke
medlemsstat for å kunne foreta lovfestet revisjon. D
partementet har foreslått at departementet skal ku
gi nærmere forskrift om bl.a. utdanning og eksame
jf. pkt. 6.2.5 i proposisjonen. Departementet foresl
at departementet også skal kunne gi nærmere re
om utenlandsk utdanning, herunder eventuelle kr
om tilleggsutdanning i Norge, jf. lovforslaget § 3-2
fjerde ledd.

Departementet er også enig med utvalget i at pr
sis fra annet EØS-land skal kunne godkjennes. De
innebærer en utvidelse i forhold til dagens regler hv
det for registrerte revisorer kreves at all praksis er 
Norge og for statsautoriserte revisorer at minst ett
er fra Norge. Departementet finner det hensiktsmes
at adgangen til å få godkjent utenlandsk praksis b
grenses til praksis fra EØS-land. Det vises til at d
gjelder harmoniserte regnskapsregler innenfor EØ
noe som tilsier at praksis fra medlemsland blir mer r
levant for norske forhold, enn praksis fra andre lan
Departementet har i lovforslaget § 3-3 syvende le
foreslått at de nærmere krav til hva som skal regn
som variert praksis fastsettes i forskrift, jf. omtale
pkt. 6.3.5. Departementet legger til grunn at det i me
hold av denne bestemmelse også vil kunne gis nær
re regler om utenlandsk praksis.

Departementet mener som utvalget at det må s
les krav om at søkere med praksis fra annet EØS-la
må gjennomføre den praktiske prøven som skal tas
ter avsluttet teoretisk og praktisk utdanning i Norg
dersom de skal kunne godkjennes etter norske reg
jf. lovforslaget § 3-3 sjette ledd. Departementet legg
til grunn at det kan gis nærmere regler om dette i me
hold av forskriftshjemmelen i § 3-3 syvende ledd.

Det vises til omtale av utdannings- og praksiskra
for øvrig under pkt. 6.2 og 6.3 i proposisjonen.

Departementet understreker at de regler som fo
slås om godkjenning av utenlandsk utdanning 
praksis får samme anvendelse for norske og utenla
ske søkere.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag
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6. UAVHENGIGHET OG OBJEKTIVITET 

6.1 Uavhengighet (habilitet)

6.1.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

Revisorloven § 5 gir regler om hvem som ikke
kan velges som revisor. Den som er innehaver av eller
deltaker i bedrifter som revideres kan ikke velges som
revisor. Etter forskrift om revisjon og revisor § 2-1
har eierandel eller aksjeinnehav ikke betydning for
habiliteten dersom andelen eller innehavet er «uve-
sentlig». Den som har mottatt lån fra eller gitt lån til
bedriften som revideres, kan ikke velges som revisor.
Likt med lån regnes sikkerhetsstillelse.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjel-
dene rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og hø-
ringsinstansenes merknader når det gjelder krav til re-
visjonens uavhengighet (habilitet).

6.1.2 Departementets vurdering

6.1.2.1 Generelle krav til revisors uavhengighet og
objektivitet 

Sammendrag

Departementet slutter seg til utvalgets forslag
både til en generell bestemmelse om krav til uavhen-
gighet og en bestemmelse om konkrete forhold som
alltid skal anses til hinder for at revisor påtar seg revi-
sjonsoppdrag. Departementet anser det avgjørende for
at revisor skal kunne fylle sin rolle, at det ikke på noen
måte kan stilles spørsmål ved revisors uavhengighet i
forhold til den vedkommende utfører revisjon for. Det
er etter departementets syn viktig å fastsette regler
som både ivaretar revisors faktiske uavhengighet og
som sikrer at revisor fremstår utad som uavhengig
(disse to former for uavhengighetsbetraktninger er be-
skrevet av utvalget som «independence in fact» og
«independence in appearance»).

Utvalget har foreslått krav til uavhengighet/habi-
litet for valgt eller ansvarlig revisor. Departementet er
enig i at uavhengighetskrav i første rekke er påkrevet
i forbindelse med lovpliktig revisjon. Ettersom depar-
tementet har valgt en noe annen begrepsbruk enn ut-
valget, foreslås det at uavhengighetskravene knyttes
til den som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig.
Det vises imidlertid til pkt. 7.2, der det foreslås sær-
skilte regler om uavhengighet også der revisor utfører
tjenester for ikke-revisjonspliktige eller utfører andre
tjenester enn årsregnskapsrevisjon for den revisjons-
pliktige.

Departementet foreslår i samsvar med utvalgets
forslag at dersom en revisor eller dennes nærstående
har en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller
dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke re-
visors uavhengighet eller objektivitet, kan han eller

hun ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnska
Det samme gjelder dersom det foreligger andre sæ
ge forhold som er egnet til å svekke tilliten til reviso
jf. lovforslaget § 4-1 første ledd. Departementet 
enig med utvalget i at definisjonen av hvem som e
anse som revisors «nærstående» bør baseres på ti
rende regler i aksjeloven og allmennaksjeloven. D
vises i denne sammenheng til begge lovers § 1-5. I 
forslag til definisjon har utvalget imidlertid ikke tat
med mindreårige barn av ektefelle eller samboer 
som revisor bor sammen med, jf. aksjeloven og a
mennaksjeloven § 1-5 annet ledd nr. 2. Departemen
ser det som naturlig at også disse omfattes av begre
«nærstående» i revisorloven, på lik linje med reviso
egne mindreårige barn. Med denne presisering slu
departementet seg til utvalgets vurdering av hvilk
krets av nærstående som bør omfattes av de ulike
ternativene i uavhengighets-bestemmelsene i revis
loven. Departementet foreslår etter dette, jf. lovforsl
get § 4-1 fjerde ledd at som revisors nærstående s
regnes:
1. ektefelle og en person som vedkommende b

sammen med i ekteskapslignende forhold,
2. mindreårige barn til vedkommende selv, sam

mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 o
som vedkommende bor sammen med,

3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigen
linje og søsken,

4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigen
linje og søsken til en person som nevnt under 
1, og

5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ek
skapslignende forhold med, noen som er nev
under nr. 3.
Som ektefelle og personer som bor sammen i e

teskapslignende forhold regnes i forhold til definisjo
nen også registrert partner etter partnerskapsloven
homofilt samboerskap.

Departementet foreslår på bakgrunn av utvalge
vurderinger og forslag at det i samsvar med gjelden
rett fastsettes at nærmere angitte konkrete forhold 
tid vil være til hinder for at revisor utfører lovpliktig
revisjon, jf. lovforslaget § 4-1 annet og tredje ledd.

Det foreslås i bestemmelsens annet ledd nr. 1
revisor ikke kan revidere årsregnskap for revisjon
pliktig dersom vedkommende er ansatt hos den re
sjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, u
derordnings- eller avhengighetsforhold til denne ell
noen som omfattes av bestemmelsens øvrige hab
tetsregler. Bestemmelsen er i hovedsak i samsvar m
gjeldende rett.

Departementet foreslår videre i annet ledd nr. 2
årsregnskap for revisjonspliktig ikke kan revideres a
den som har eierandel i, er innehaver av eller delta
i det revisjonspliktige foretaket. Også denne beste
melsen er i samsvar med gjeldende rett. Utvalget 
foreslått et unntak for indirekte eie gjennom verdip
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pirfond. Departementet viser til at revisors eierandeler
i slike tilfeller vil være i det aktuelle fond, og ikke i
foretaket. Det anses derfor unødvendig å ta inn et unn-
tak som foreslått av utvalget.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at enhver eierandel skal medføre inhabilitet. Dette er
en innstramming i forhold til gjeldende regler, hvor
det er gjort unntak for såkalte uvesentlige eierandeler.
Departementet slutter seg også til utvalgets forslag om
at heller ikke revisors ektefelle/samboer eller mindre-
årige barn kan ha eierandel, uansett størrelse, jf. lov-
forslaget § 4-1 tredje ledd. Dette innebærer en inn-
skjerping i forhold til gjeldende rett. I tillegg foreslår
departementet at også ektefelles/samboers mindreåri-
ge barn som vedkommende bor sammen med skal
omfattes av denne bestemmelsen. Departementet me-
ner at også mindre eierandeler som innehas av nærstå-
ende som nevnt, vil kunne være egnet til å påvirke
uavhengigheten. Departementet slutter seg imidlertid
til utvalgets forslag om at øvrige nærståendes eieran-
deler bare bør få virkning for revisors habilitet dersom
eierandelen(e) er vesentlig(e). Dette er samme formu-
lering som er brukt i gjeldende § 5 første ledd nr. 6.
Departementet finner det ikke hensiktsmessig å fast-
sette noen fast grense, f.eks. i form av et prosenttall,
for når en eierandel skal anses vesentlig. Om en eier-
andel kan anses å være vesentlig, må bero på en kon-
kret vurdering hvor bl.a. eiersammensetningen i fore-
taket og eierandelens betydning for den nærståendes
personlige økonomi, vil ha betydning. Nærstående
som vil omfattes av bestemmelsen om vesentlige eier-
andeler er slektninger i rett oppstigende eller nedsti-
gende linje (med unntak for mindreårige barn som
nevnt ovenfor) og søsken, tilsvarende slektninger av
ektefelle/samboer, samt disse slektningenes ektefelle/
samboer.

Utvalget foreslår at fordringshaver eller skyldner
til den revisjonspliktige ikke kan velges til revisor. Ut-
valget mener at ordinære forretningsmessige forhold
likevel ikke skal være til hinder for å kunne velges
som revisor. Departementet foreslår en videreføring
av gjeldende inhabilitetsbestemmelse for den som har
fordring eller gjeld hos den revisjonspliktige, men
mener at også fordringer eller gjeld på ordinære for-
retningsmessige vilkår kan være egnet til å påvirke re-
visors uavhengighet. Departementet finner et unntak
for slike fordringer eller gjeldsforhold ikke tilstrekke-
lig begrunnet. Departementet er oppmerksom på at
ikke ethvert forretningsmessig gjelds- eller fordrings-
forhold i utgangspunktet vil ha betydning for revisors
uavhengighet. Departementet finner det imidlertid
vanskelig å trekke en grense for hvilke forhold som
bør anses egnet til å påvirke revisors uavhengighet. På
denne bakgrunn går departementet inn for å viderefø-
re gjeldende rett på dette punktet. Det vises til at van-
lig kjøp av bedriftens produkter faller utenfor den
foreslåtte bestemmelse, jf. Ot.prp. nr. 35 (1988-89) s.

7. Departementet foreslår å videreføre gjeldende u
tak for revisors honorar for de to siste regnskaps
Det vises til lovforslaget § 4-1 annet ledd nr. 3. Lik
med revisor etter bestemmelsen foreslås regnet e
felle, samboer og mindreårige barn, jf. lovforslag
§ 4-1 tredje ledd. I likhet med det som er sagt oven
om nærståendes eierandeler i det revisjonsplikt
foretaket, mener departementet at de øvrige nærstå
des forhold til den revisjonspliktige og den følge det
bør få for revisors uavhengighet, vil avhenge av m
lomværendets størrelse. Departementet foreslår d
for at slike nærståendes fordring eller gjeld bare s
få innvirkning på revisors habilitet dersom fordringe
eller gjelden er vesentlig. Reglene om nærståen
innvirkning på revisors habilitet vil etter dette vær
den samme både i forhold til eierforhold og fordring
og gjeldsforhold. Dette innebærer strengere uavh
gighetskrav enn det som følger av gjeldende rett. Et
gjeldende rett innvirker nærståendes fordringer el
gjeld ikke på revisors habilitet.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at den som er medlem eller varamedlem av den re
sjonspliktiges styrende eller kontrollerende organ
ikke kan revidere årsregnskapet for den revisjonspl
tige, jf. lovforslaget § 4-1 annet ledd nr. 4. Depart
mentet foreslår at begrepet «kontrollerende organ
presiseres til «kontrollkomitè». Videre foreslår depa
tementet at det presiseres at daglig leder hos den r
sjonspliktige heller ikke kan være revisor for foreta
ket. Daglig leder vil for øvrig normalt omfattes av lov
forslaget § 4-1 annet ledd nr. 1 om ansatte m
Forslaget er i samsvar med gjeldende rett når det g
der styrende organer og daglig leder. Forbudet mo
være medlem av kontrollkomitèen er nytt. Like me
revisor regnes de samme nærstående som i forhol
bestemmelsene om eierforhold, fordringshavere 
skyldnere. Dette innebærer en viss utvidelse i forho
til gjeldende rett. Det foreslås ikke noe skille mellom
revisors «nærmeste» nærstående og vedkommen
øvrige nærstående i tilknytning til denne bestemm
sen.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen
den revisjonspliktiges regnskapsføring eller utarbe
delsen av årsberetning eller gir konkrete anbefaling
om vurdering av poster i årsregnskapet eller i oppg
ver til offentlige myndigheter ikke kan revidere års
regnskapet for den revisjonspliktige, jf. lovforslage
§ 4-1 annet ledd nr. 5. Like med revisor regnes d
samme krets av nærstående som i forhold til beste
melsen om medlemsskap i styrende organer m.v.,
lovforslaget § 4-1 tredje ledd. Departementet finn
det klart at revisor ikke bør kunne delta i føringen a
det regnskapet vedkommende senere skal vurdere
tigheten av. NSRF har gitt uttrykk for at utvalgets fo
slag er for omfattende på dette punktet. Etter foren
gens syn bør det bare regnes som inhabilitetsgru
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dersom revisor har «vesentlig innflytelse» på innhol-
det i regnskapet eller årsberetningen. Departementet
kan vanskelig slutte seg til NSRFs syn på dette punk-
tet. Som påpekt av Kredittilsynet er det tvert i mot
spørsmål om ikke avgrensningen til «regnskapsfø-
ring» vil være for snever. Departementet er enig med
Kredittilsynet i at også utarbeidelse av noter og bi-
stand med regnskapsavslutning ut over rent teknisk
avslutning bør være til hinder for at revisor kan revi-
dere årsregnskap for revisjonspliktig. Det vises for
øvrig til omtalen under pkt. 7.2.5.2.

Departementet foreslår, i likhet med utvalget, at
det når særlige grunner tilsier det, kan gjøres unntak
fra de nevnte regler om konkrete forhold som medfø-
rer revisors inhabilitet, jf. lovforslaget § 4-8. Kompe-
tansen til å treffe slikt vedtak foreslås tillagt Kredittil-
synet.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  er enig i at det må stilles strenge
krav til revisors uavhengighet og objektivitet. For at
revisor skal kunne fylle sin rolle, er det avgjørende at
det ikke kan stilles spørsmål ved uavhengigheten vis à
vis den revisjonspliktige. K o m i t e e n  merker seg at
forslaget på flere punkter skjerper kravene både i for-
hold til gjeldende rett og i forhold til revisorlovutval-
gets forslag. K o m i t e e n  vil i denne sammenheng
påpeke at det her nødvendigvis må foretas en avvei-
ning mellom hvilke krav som må og bør stilles på den
ene side, og hvilke regler som medfører praktiserbar-
het og mulighet for etterlevelse på den annen. Det er
ikke gitt hvor denne grensen går, og k o m i t e e n  mer-
ker seg at nettopp reglenes praktiserbarhet har vært et
hovedpoeng blant de organisasjoner som har til høring
i komiteen. 

K o m i t e e n  forutsetter at Kredittilsynet, som i
konkrete saker foreslås gitt kompetanse til å dispense-
re fra reglene, er særlig oppmerksomme i tilfeller hvor
reglene gir utilsiktede og åpenbart urimelige utslag.
K o m i t e e n  anser det naturlig at reglene evalueres
etter en tids virke, og at Regjeringen eventuelt kom-
mer tilbake til Stortinget med saken i egnet form.

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

6.1.2.2 Særlig om krav til uavhengighet for revisor i
revisjonsselskap og for revisjonsselskapet

Sammendrag

Departementet er enig med utvalget i at det som i
dag bør gjelde regler som sikrer revisors uavhengighet
også der andre i revisjonsselskapet står i nærmere an-
gitte tilknytningsforhold til den revisjonspliktige.

Utvalget har foreslått å knytte en slik bestemmel-
se til «medeiers» forhold til den revisjonspliktige,

samt til medlemmer eller varamedlemmer til foret
kets styrende organer. Departementet legger til gru
at det også er behov for regler som sikrer at revis
ikke reviderer årsregnskap for revisjonspliktig i tilfel
ler der andre revisorer eller ledende ansatte i re
sjonsselskapet står i et tilknytningsforhold til den r
visjonspliktige.

Departementet foreslår i lovforslaget § 4-2 førs
ledd at ingen kan være ansvarlig revisor når andre
visorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet e
medlemmer eller varamedlemmer i revisjonsselsk
pets styrende organer har et forhold til den revisjon
pliktige som nevnt i lovforslaget § 4-1 første eller an
net ledd, dvs. de samme forhold som gjør at revis
ikke kan revidere årsregnskap for den revisjonsplik
ge. Dette innebærer en utvidelse i forhold til utvalge
forslag ved at forhold også hos andre revisorer og 
dende ansatte i revisjonsselskapet vil ha betydning
revisors uavhengighet. Dessuten innebærer depa
mentets forslag også en viss utvidelse i forhold til u
valgets forslag ved at departementet har latt alle f
hold som har betydning for revisors egen habilitet 
anvendelse. Dette betyr bl.a. at enhver eierandel i d
revisjonspliktige som innehas av en person som o
fattes av lovforslaget § 4-2 første ledd, vil være til hin
der for at revisorer i revisjonsselskapet kan revide
årsregnskapet for den aktuelle revisjonspliktige. U
valget forslag omfatter bare vesentlige eierandele
den revisjonspliktige. Utvalgets forslag omfatter he
ler ikke samarbeids-, underordnings- eller avheng
hetsforhold i den revisjonspliktige utover ansettelse
forhold.

Departementet er enig med utvalget i at tilsvare
de krav til uavhengighet også bør fastsettes der e
eller deltakere i revisjonsselskapet har et forhold so
nevnt til den revisjonspliktige. I enkelte tilfeller vil
antallet aksjeeiere eller deltakere kunne være bety
lig samtidig som hvert enkelt aksjeinnehav eller hv
enkelt andel er ubetydelig. Departementet er av d
oppfatning at ikke ethvert eier- eller deltakerforhold
revisjonsselskapet nødvendigvis kan antas å ha i
virkning på den ansvarlige revisors uavhengighet. D
foreslås derfor i lovforslaget § 4-2 annet ledd at aks
eieres eller deltakeres forhold til den revisjonspliktig
ikke skal være til hinder for at ansvarlig revisor påt
seg årsregnskapsrevisjon med mindre aksjeeie
eller deltakeren innehar mer enn 10 pst. av aksje- e
innskuddskapitalen og stemmene i revisjonsselskap
Departementet er enig med utvalget i at aksjeeie
eller deltakeres eierandel i det revisjonspliktige for
tak kun bør få betydning for ansvarlig revisors habi
tet der denne eierandelen er vesentlig.

På samme måte foreslår departementet at aksj
ers eller deltakers fordring eller gjeld (mellomvære
de) i den revisjonspliktige ikke får betydning for an
svarlig revisors habilitet med mindre mellomvære
det er vesentlig, jf. lovforslaget § 4-2 annet ledd sis
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punktum. Departementet ser ikke grunn til å behandle
eierandeler og mellomværender ulikt i denne sam-
menheng.

Departementet er enig med utvalget i at det bør vi-
dereføres regler om inhabilitet hos ansvarlig revisor
som følge av nærstående av andre i revisjonsselskapet
sitt forhold til den revisjonspliktige. Etter dagens reg-
ler er revisor inhabil dersom nærstående av annen del-
tager i revisjonsselskapet har vesentlig eierandel i re-
visjonsklienten eller er medlem av bedriftens styre, er
daglig leder eller har ansvaret for eller deltar i bedrif-
tens bokføring, formuesforvaltnings m.v. eller er va-
ramann for noen som har slikt verv eller stilling. Ut-
valget foreslår en utvidelse av de tilknytningsforhold
hos slike nærstående som skal få virkning for ansvar-
lig revisors habilitet. Departementet er enig i dette og
foreslår i lovforslaget § 4-2 tredje ledd at ingen kan
være ansvarlig revisor når nærstående av andre revi-
sorer, ledende ansatte eller medlemmer eller varamed-
lemmer i revisjonsselskapets styrende organer, samt
av aksjeeiere eller deltakere som nevnt i § 4-2 annet
ledd, har et forhold til den revisjonspliktige som etter
reglene i § 4-1 annet ledd ville gjort revisor selv inha-
bil. Dette gjelder med unntak av slike nærståendes an-
settelsesforhold m.v. som nevnt i lovforslaget § 4-1
annet ledd nr. 1. Departementet viser til at de ansattel-
sesforhold som må antas i størst grad å ha betydning
for revisors uavhengighet er dekket gjennom andre
bestemmelser, jf. lovforslaget § 4-1 annet ledd nr. 4
som omfatter daglig leder og nr. 5 som omfatter ansat-
te innenfor regnskapsføring m.v. Departementets for-
slag innebærer for øvrig en viss utvidelse i forhold til
utvalgets forslag, bl.a. ved at det omfatter også for-
dring- og gjeldsforhold hos nærstående som nevnt.
Departementet er enig med utvalget i at slike nærstå-
endes eierandel i det revisjonspliktige foretak ikke
skal få betydning for revisors habilitet med mindre ei-
erandelen er vesentlig, i tråd med det som gjelder for
revisors egne nærstående. Departementet foreslår at
det samme skal gjelde for fordring- eller gjeldsforhold
(mellomværende).

Etter gjeldende rett omfattes samme krets av nær-
stående til andre deltagere i revisjonsselskapet som re-
visors egne nærstående. Utvalget har foreslått en viss
innsnevring når det gjelder hvilke nærstående som
skal kunne påvirke ansvarlig revisors habilitet. Det er
vist til at utviklingen i revisjonsbransjen har gått i ret-
ning av stadig flere sammenslutninger og landsdek-
kende revisjonsselskaper, og at det samtidig er blitt
tilnærmet umulig å holde oversikt over habilitet hos
medeieres slektninger. Utvalget viser også til at denne
gruppen nærstående vanligvis står så fjernt fra ansvar-
lig revisor at det ikke er naturlig å trekke alle inn i en
uavhengighetsvurdering. Departementet er langt på
vei enig i utvalgets vurdering på dette punktet. Selv
om departementet vanskelig kan slutte seg til at habi-
litetsspørsmål bør tillegges mindre betydning ut fra en

utvikling mot større enheter innen revisjonsbransje
antas det å være behov for en avgrensning av hvilk
krets av nærstående til andre i revisjonsselskapet s
bør kunne innvirke på ansvarlig revisors habilitet. D
vises i denne sammenheng også til at forslaget til §
2 tredje ledd omfatter nærstående av flere innenfor 
visjonsselskapet enn etter dagens regler, samt a
foreslåtte reglene vil omfatte flere typer tilknytnings
forhold til den revisjonspliktige hos de nærståend
Departementet foreslår på denne bakgrunn at §
tredje ledd skal omfatte ektefelle/samboer, vedko
mendes mindreårige barn, eller mindreårige barn 
ektefelle/samboer og som vedkommende bor samm
med samt slektninger i rett oppstigende eller neds
gende linje og søsken til andre revisorer m.v. I forho
til utvalgets forslag innebærer dette en utvidelse v
at søsken til andre i revisjonsselskapet er omfattet.

Når det gjelder revisorer som inngår i andre fo
mer for samarbeid enn gjennom godkjent revisjon
selskap, vises det til bestemmelsen i lovforslaget §
7.

I likhet med utvalget, ser departementet behov f
regler om habilitet også for revisjonsselskaper. Sli
regler fremgår i dag av revisorforskriften, og tilsvare
reglene som gjelder for revisorer. Dersom selskape
inhabilt, vil dette medføre inhabilitet også for reviso
rer som utfører revisjon på vegne av selskapet.

Utvalget har lagt til grunn at selskapet eller de
deltakende revisorer ikke kan være valgt revisor d
som selskapet eller dets morselskap er i en eier- e
garanti/-låneposisjon til revisjonsklienten som vill
gjort en fysisk person inhabil. Når det gjelder øvrig
forhold som gjør en fysisk person inhabil, mener u
valget at det for revisjonsselskap vil være vanskelig
re å konkretisere disse. Etter utvalgets syn bør di
reglene derfor bare «gjelde så langt de passer og u
den aktuelle situasjon». Departementet ser at enk
av de bestemmelsene som gjelder for revisorer i pr
sis ikke vil være aktuelle for revisjonsselskap, ekse
pelvis vil et revisjonsselskap ikke kunne være medle
eller varamedlem i en revisjonspliktiges styrende o
ganer eller kontrollkomite eller være ansatt i det rev
sjonspliktige foretak. Departementet antar for øvrig
de øvrige bestemmelsene etter omstendighetene 
komme til anvendelse også overfor revisjonsselsk
På denne bakgrunn mener departementet at det i
bør gjelde andre regler for selskapet enn de som g
der for revisorer, jf. lovforslaget § 4-2 fjerde ledd.

Departementet slutter seg til at et revisjonsselsk
heller ikke skal kunne revidere årsregnskap for re
sjonspliktig dersom revisjonsselskapets morselsk
står i et forhold til den revisjonspliktige som ovenfo
nevnt. Det vises til lovforslaget § 4-2 fjerde ledd. Be
stemmelsen er ny. Departementet legger til grunn
inhabilitet hos morselskapet naturlig må gjøre datte
selskapet inhabilt. Bestemmelsen vil dessuten forh
dre at kravene til uavhengighet omgås som følge 
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«selskapskonstruksjoner». Departementet viser for
øvrig til at det kan tenkes andre tilknytningsformer
mellom selskaper enn mor/datterselskapforhold, hvor
det ene selskapets inhabilitet bør medføre inhabilitet
også hos det andre selskapet. Det vises til at utviklin-
gen går i retning av stadig flere sammenslutninger og
større enheter innenfor bransjen. For å ta høyde for
fremtidige utviklingstrekk, foreslås det at departe-
mentet i forskrift skal kunne fastsette at bestemmelsen
skal gjelde tilsvarende også for andre selskaper i kon-
sern enn mor/datterselskapsforhold. Det vises i denne
sammenheng til bestemmelsen i § 4-7 om samarbei-
dende revisorer som ivaretar flere av de samme hen-
syn.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at Kredittilsynet når særlige grunner tilsier det skal
kunne gjøre unntak fra kravene til uavhengighet for
revisor og revisjonsselskapet, jf. § 4-8. Det vil ikke
kunne gjøres unntak fra det generelle kravet i lovfor-
slaget § 4-1 første ledd.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til forslaget i proposisjo-
nen.

K o m i t e e n  merker seg at Regjeringen i § 4-2
første ledd foreslår at ingen kan være ansvarlig revisor
når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonssel-
skapet eller medlemmer eller varamedlemmer i revi-
sjonsselskapets styrende organer har et forhold til den
revisjonspliktige som nevnt i lovforslaget § 4-1 første
eller annet ledd. K o m i t e e n  antar at definisjonen av
andre revisorer i denne sammenheng mest hensikts-
messig bør være andre oppdragsansvarlige revisorer.
Andre revisorer/revisjonsmedarbeidere bør kunne
dekkes av § 4-3 i den grad de nyttes på det angjelden-
de oppdrag. Begrepet ledende ansatte bør videre kon-
kretiseres til partnere og medeiere som synes mer dek-
kende i forhold til målsetningen.

Med disse bemerkninger slutter k o m i t e e n  seg
til Regjeringens forslag.

6.1.2.3 Krav til revisjonsmedarbeideres uavhengig-
het 

Sammendrag

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at det bare skal kunne benyttes revisjonsmedarbeidere
som oppfyller habilitetskravene for revisor jf. lovfor-
slaget § 4-3. Dette er i tråd med gjeldende rett. Der-
som en revisjonsmedarbeider ikke oppfyller habili-
tetskravene vil dette etter forslaget få virkning for ad-
gangen til å nytte vedkommende medarbeider på det
konkrete oppdrag. Det vil imidlertid ikke ha betyd-
ning for revisor eller revisjonsselskapets adgang til å

påta seg revisjonsoppdrag, med mindre forholdet ra
mes av en av de øvrige bestemmelsene i lovforslag
kapittel 4 som kan medføre inhabilitet hos reviso
Dette kan f.eks. være tilfelle dersom revisjonsmed
beideren også må betraktes som en ledende an
eller er medlem eller varamedlem i revisjonsselsk
pets styrende organer, jf. lovforslaget § 4-2 førs
ledd.

Det foreslås at Kredittilsynet skal kunne gjør
unntak fra bestemmelsen om revisjonsmedarbeid
nes uavhengighet når særlige grunner tilsier det,
lovforslaget § 4-8.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

6.1.2.4 Kommune- og fylkesrevisjonens uavheng
het og objektivitet 

Sammendrag

Etter aksjeloven § 10-2 annet ledd kan det i fo
skrift eller enkeltvedtak bestemmes at kommune- 
fylkesrevisjonen kan velges som revisor i selska
hvor en eller flere kommuner har mer enn 50 pst. 
stemmene. Finansdepartementet har i brev 25. a
1991 gitt en generell dispensasjon til at fylkes- o
kommunerevisjonen kan velges til revisor i slike se
skaper. En bestemmelse tilsvarende aksjeloven §
2 annet ledd er videreført for aksjeselskaper i ny a
sjelov § 7-2 tredje ledd.

Som nevnt i pkt. 4.1 legger departementet 
grunn at det ikke bør videreføres et unntak fra krav
til registrert eller statsautorisert revisor for kommu
nalt- eller fylkeseide aksjeselskap. Spørsmålet om
registrert eller statsautorisert revisor i kommune- ell
fylkesrevisjonen kan revidere årsregnskap for sli
selskaper, vil dermed avhenge av i hvilken grad 
foreslåtte krav til uavhengighet vil anses oppfylt. D
vises til redegjørelse for gjeldende rett, utvalgets fo
slag og høringsinstansenes merknader når det gje
kommune- og fylkesrevisjon under pkt. 4.1.

Etter departementets syn er kravene til uavheng
het avgjørende for at revisor skal kunne fylle sin rol
som objektiv kontrollør av årsregnskapet. Depart
mentet mener dette ikke stiller seg annerledes for 
visorer ansatt i kommunerevisjonen enn for andre 
visorer. Det presiseres for ordens skyld at revisjon 
annen kommunal eller fylkeskommunal virksomhe
som ikke er underlagt regnskapsplikt, ikke vil omfa
tes av revisorloven, jf. lovforslaget § 2-1. Når det gje
der de foreslåtte krav til uavhengighet, antar depar
mentet at det i første rekke er forbudet mot å revide
årsregnskap for revisjonspliktig der revisor har eie
andel i det revisjonspliktige foretaket, eller der revis
står i et underordnings- eller avhengighetsforhold 
den som har slik eierandel, som kan være til hinder 
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at «kommune- eller fylkesrevisjonen» reviderer sel-
skap som eies av kommuner eller fylker. Vurderingen
av om uavhengighetskravene vil være til hinder for
slik revisjon vil imidlertid avhenge av hvordan kom-
munene og fylkene organiserer sine revisortjenester.

Departementet viser til at aksjelovens begrep
«kommune- eller fylkesrevisjonen» ikke synes å være
entydig. Som omtalt av utvalgets mindretall i sær-
merknad nr. 17 og i høringsuttalelsen til Norges Kom-
munerevisorforbund, er det enkelte kommuner som
har egen revisjon. Dette gjelder også langt de fleste
fylkeskommuner (18 i følge det som er opplyst). Det
store flertallet av kommuner revideres etter det som er
opplyst av distriktsrevisjoner som ledes av et inter-
kommunalt styre. I brev av 24. februar 1998 fra KS til
Norges Kommunerevisorforbund uttaler KS bl.a.:

«Distriktsrevisjonene i Norge er enten organisert
som interkommunale samarbeid i følge kommunelo-
ven § 27 eller opprettet i følge kommuneloven § 60
nr. 4. En alternativ organisasjonsform for distriktsre-
visjoner er ansvarlige selskap (ANS) etter selskapslo-
ven. KS bekjent er det imidlertid ingen distriktsrevi-
sjoner som er organisert eller selskapsloven i dag.»

Etter kommuneloven § 27 kan to eller flere kom-
muner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller
flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner,
opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Et-
ter kommuneloven § 60 nr. 4 kan revisjonsdistrikt for
flere kommuner eller fylkeskommuner opprettes ved
avtale mellom de aktuelle kommuner og fylkeskom-
muner eller ved vedtak av departementet. Det skal
velges et eget styre for revisjonsdistriktet med med-
lemmer fra alle deltakende kommuner og fylkeskom-
muner.

I forhold til distriktsrevisjoner opprettet i medhold
av kommuneloven §§ 27 eller 60 nr. 4, vil vurderin-
gen av revisors adgang til å revidere årsregnskap for
aksjeselskaper hvor de deltagende kommuner/fylkes-
kommuner har eierandel, avhenge av en konkret vur-
dering av om revisor kan anses å stå i et underord-
nings- eller avhengighetsforhold til kommunen/fyl-
keskommunen som har eierandel i det aktuelle
foretak, jf. § 4-1 annet ledd nr. 1, jf. nr. 2. Etter depar-
tementets mening vil dette avhenge av i hvilken grad
distriktsrevisjonen må identifiseres med kommunene/
fylkeskommunene som deltar i ordningen. I en slik
vurdering vil flere forhold kunne spille inn.

I Ot.prp. nr. 53 (1997-98) om lov om interkom-
munale selskaper og lov om endringer i kommunelo-
ven m.m. heter det bl.a. (s. 29):

«Loven regulerer ikke uttrykkelig spørsmålet om
det interkommunale styret er et eget rettssubjekt eller
ikke. Dette må avgjøres helt konkret for den enkelte
virksomhet. Momenter i vurderingen vil, foruten virk-
somhetens formuesmasse, være den grad av selvsten-
dighet styret har i forhold til deltakerne. I den vurde-
ringen vil det være av sentral betydning om styret er
tildelt budsjettmyndighet, myndighet til å ta opp lån,
til å fatte vedtak i personalsaker, og eventuelt til å bin-

de virksomheten utad uten å måtte innhente samty
fra deltakerne.»

I en kjennelse av Borgarting lagmannsre
27. januar 1997 fant lagmannsretten at et revisjonsd
trikt bestående av fem kommuner organisert i henho
til kommuneloven § 60 nr. 4 var et eget rettssubje
Lagmannsretten la ved avgjørelsen bl.a. vekt på at
visjonen ikke var underlagt noen direkte instruksjon
myndighet fra de deltakende kommuner, og at det v
styret i distriktsrevisjonen som vedtok årsbudsjette
uten at de berørte kommunen kunne intervenere
Høyesteretts dom av 27. april 1997 var et hovedspø
mål om omplasseringsplikten etter arbeidsmiljølove
kunne gjøres gjeldende overfor de seks kommune
som deltok i et interkommunalt samarbeid om et p
dagogisk-psykologisk distriktssenter. Høyesterett u
talte bl.a.:

«Etter kommuneloven av 25. september 199
§ 27 nr. 1 kan kommuner og fylkeskommuner oppre
te et interkommunalt styre til løsning av felles oppg
ver.

(...)
Kommunelovgivningen regulerer ikke spørsmål

om når det interkommunale styret leder et eget ret
subjekt. At et slikt samarbeid kan være et eget ret
subjekt er imidlertid på det rene, jf. bl.a. forutse
ningsvis selskapsloven av 21 juni 1985 nr. 83 § 1
(5). Det er lagt til grunn at det må avgjøres helt ko
kret for den enkelte virksomhet om det interkomm
nale styret er et eget rettssubjekt, jf. NOU 1995:
side 71. Det fremheves her at momenter i denne v
deringen foruten virksomhetens formuesmasse 
være den grad av selvstendighet styret har i forhold
deltakerkommunene.»

Høyesterett kom til at senteret måtte anses som
eget rettssubjekt og la vekt på flere forhold. Det b
vist til at senteret opptrådte utad under eget navn, i
gikk kontrakter (bl.a. leiekontrakter), tilsatte de ansa
te og daglig leder uten å innhente samtykke, dispon
te egne midler, var underkastet regnskaps- og re
sjonsplikt og hadde selvstendig budsjettkompetan
Videre ble det vist til at samtlige samarbeidskomm
ner hadde en plass i senterets styre, som traff ved
ved alminnelig flertall. I følge samarbeidsavtale
gjaldt flertallet av kommunenes beslutning i sak
som angikk senteret, i tilfeller der det ikke var gjo
samsvarende vedtak i alle kommunestyrene. Høye
rett pekte også på at saken gjaldt et samarbeid mel
forholdsvis mange kommuner. En virksomhet so
bygger på en samarbeidsavtale mellom en rekke ko
muner ville oftere bli å anse som et eget rettssubj
enn et samarbeid mellom to eller tre kommuner.

Etter departementets syn vil det ikke være avg
rende for spørsmålet om distriktsrevisjonen må ide
tifiseres med kommunen eller fylkeskommunen i rel
sjon til uavhengighetsbestemmelsene i revisorlove
om distriktsrevisjonen i det enkelte tilfelle kan anse
som et eget rettssubjekt. Det kan tenkes at også en
triktsrevisjon som er å anse som eget rettssubjekt, 
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stå i et slikt forhold en kommune eller fylkeskommu-
ne med eierandeler i det revisjonspliktige foretak at
det må foretas en identifikasjon. Samtidig kan det ten-
kes at distriktsrevisjoner som ikke er å anse som selv-
stendig rettssubjekt, likevel er organisert slik at det
ikke er naturlig med en identifikasjon med kommu-
nen. Departementet antar imidlertid at mange av de
forhold som er vektlagt i de to ovenfor nevnte dom-
mer i tilknytning til drøftelsen omkring eget rettssub-
jekt vil ha betydning for om en distriktsrevisjon skal
identifiseres med kommunen. Avgjørelsen vil måtte
bero på en konkret vurdering.

Departementet vil peke på at selv om distriktsre-
visjonen ikke blir å identifisere med kommunen i re-
lasjon til lovforslaget § 4-1 første ledd nr. 1 og 2, kan
andre uavhengighetsbestemmelser være til hinder for
at den enkelte revisor foretar årsregnskaprevisjon i et
kommunalt selskap.

Dersom distriktsrevisjonen er organisert som et
ansvarlig selskap som er godkjent som revisjonssel-
skap, vil § 4-2 komme til anvendelse. Også bestem-
melsen i § 4-7 om samarbeidende revisorer vil etter
omstendighetene kunne komme til anvendelse.

I Ot.prp. nr. 53 (1997-98) foreslås det en ny lov
om interkommunale selskaper. På s. 11 heter det:

«Den nye loven om interkommunale selskaper er
derfor foreslått gjort til den obligatoriske form for
samarbeid i form av ansvarlig selskap. Kommunelo-
ven § 27 blir stående, men vil kun gjelde for samar-
beidstiltak som ikke er egne rettssubjekter. Adgangen
til å etablere interkommunale selskaper etter selskaps-
loven av 1985 oppheves.»

Departementet legger til grunn at det også ved en
eventuell organisering av «distriktsrevisjon» som et
interkommunalt selskap i tråd med forslaget til ny lov
om interkommunale selskaper, vil måtte foretas en
konkret vurdering av i hvilken grad identifikasjon
med de deltakende kommuner/fylkeskommuner skal
skje. Det antas at innholdet av selskapsavtalen, jf. for-
slag til lov om interkommunale selskaper § 4, vil være
vesentlig i denne sammenheng. Departementet vil
heller ikke utelukke at revisorer ansatt i en distriktsre-
visjon organisert etter gjeldende regler vil kunne være
tilstrekkelig uavhengige, selv om distriktsrevisjonen i
så fall ikke vil være eget rettssubjekt, jf. det som er
sagt ovenfor.

Komiteens merknader

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
slutter seg til Regjeringens forslag.

F l e r t a l l e t  viser for øvrig til merknader under
avsnitt 3.1.1.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t
viser til merknader under avsnitt 3.1.1.

6.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet - råd-
givning og andre tjenester 

6.2.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

Det følger av den generelle uavhengighetsbeste
melsen i revisorloven § 5 annet ledd at ingen kan væ
revisor dersom det foreligger «særlige grunner» so
er egnet til å svekke tilliten til uavhengigheten som r
visor. I § 5 tredje ledd er det fastsatt at når revisor 
fører rådgivningstjenester overfor sin revisorklien
skal vedkommende ikke engasjere seg slik at de
kan påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighe
Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor ka
foreta teknisk utarbeiding av årsoppgjør, gi råd om 
alminnelige kravene til innholdet i et årsoppgjør elle
om innholdet i regnskapslovgivningens vurdering
regler. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i aksje
ven § 10-4 tredje ledd. I den nye aksjeloven og a
mennaksjeloven § 7-5 tredje ledd er denne beste
melsen videreført.

Åttende selskapsdirektiv inneholder kun genere
bestemmelser som uavhengighet og objektivitet, 
omtale i pkt. 7.1.2.

Det er i proposisjonen videre redegjort for lovu
valgets forslag og for næringsinstansenes merkna
når det gjelder revisors deltagelse i denne virksomh
rådgiving og andre tjenester.

6.2.2 Departementets vurdering

6.2.2.1 Innledning

Sammendrag

Etter departementets oppfatning er spørsmålet 
revisors adgang til å delta i annen virksomhet og re
sors adgang til å utføre rådgivning og andre tjenes
to problemstillinger som reiser mange av de samm
spørsmål. Departementet er enig i utvalgets fors
om begrensninger i revisors adgang til å delta i ann
virksomhet og har vurdert hvorvidt det er behov for
stramme ytterligere inn på revisors adgang til å utfø
andre tjenester enn revisjonsvirksomhet.

6.2.2.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet 

Sammendrag

Departementet viser innledningsvis til at det 
Danmark er lagt strenge restriksjoner på revisors a
gang til å delta i annen virksomhet. Det er fastsat
den danske lov om statsautoriserte revisorer og tils
rende lov om registrerte revisorer at revisors virksom
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het omfatter revisjon av regnskaper m.v. samt rådgiv-
ning og assistanse i forbindelse med dette og innenfor
tilgrensende områder. Revisor kan ikke inneha en
stats- eller kommunal tjenestemannsstilling eller ha
annen fast lønnet stilling i offentlig virksomhet, med
unntak av undervisnings- eller vitenskapelige stillin-
ger. Revisor kan heller ikke drive annen ervervsvirk-
somhet eller inneha nærmere angitte posisjoner eller
stillinger i slik virksomhet. Revisor kan ikke ha eier-
andel i annen virksomhet som medfører at vedkom-
mende derved får innflytelse på eller «en mere bety-
delig økonomisk interesse» i virksomheten. Ervervs-
og Selskabsstyrelsen kan gjøre unntak «hvis det skøn-
nes» at den aktuelle virksomhet eller stilling er uten
innflytelse på revisors uavhengighet.

Verken utvalget eller noen av høringsuttalelsene
har tatt til orde for å innføre et forbud i Norge mot at
revisor kan drive annen virksomhet enn revisjon av
årsregnskap. Det er heller ikke fastsatt virksomhetsbe-
grensninger i EØS-direktivene. Kredittilsynet uttaler
dessuten at man i Norge inntil videre bør avvente re-
sultatet av det arbeidet som pågår innen EU når det
gjelder å sette grenser for hvilke typer virksomhet
som ikke skal anses forenlig med revisjonsvirksom-
het.

Departementet slutter seg til utvalgets og hørings-
instansenes vurdering av at det ikke bør fastsettes noe
generelt forbud mot at revisor driver annen virksom-
het enn revisjon av årsregnskap. Det vises i denne
sammenheng til at det i den svenske revisorloven fra
1995 (som nærmere beskrevet i Regjeringens propo-
sisjon 1994/95:152 flg.) er forutsatt at revisor eller re-
visjonsselskap ikke kan utøve annen virksomhet enn
revisjonsvirksomhet dersom utøvelsen av denne virk-
somheten kan virke inn på tilliten til revisors upartisk-
het og selvstendighet. Før lovendringen gjaldt et for-
bud mot at godkjent revisor kunne drive eller delta i
ledelsen av annen næringsvirksomhet. Det kunne gjø-
res unntak fra dette forbudet når det forelå «särskilda
skäl». Dette virksomhetsforbudet gjaldt imidlertid
ikke revisjonsselskaper. For godkjente revisjonssel-
skaper var regelen at det ikke kunne drive annen virk-
somhet enn yrkesmessig revisjon og «därmed sam-
menhängande verksamhet».

Som bakgrunn for lovendringen i 1995 bemerker
den svenske regjeringen at et uttrykkelig forbud kom-
binert med en dispensasjonsadgang ikke speiler et
moderne syn på hvilke regler som bør gjelde. Ut-
gangspunktet for de nye reglene har således vært i ste-
det å lage en lovregel som på best mulig måte uttryk-
ker hensikten med regelen.

Utvalget har foreslått en generell bestemmelse om
at revisor eller revisjonsselskap ikke må delta i eller
ha funksjoner i annen næringsvirksomhet når dette
kan føre til at vedkommendes personlige interesser
kommer i konflikt med interessene til revisors opp-
dragsgivere eller på annen måte påvirker tilliten til re-

visor. Utvalget har også foreslått en bestemmelse 
at revisor ved deltakelse i annen virksomhet ikke m
opptre på en måte som er uforenlig med de lover 
yrkesmessige plikter vedkommende er underlagt s
revisor eller som kan svekke den tillit som er nødve
dig for yrkesutøvelsen.

Departementet antar at det særlig vil være i f.e
konkurrerende næringsvirksomhet at revisors egne
teresser står i fare for å komme i konflikt med op
dragsgivers interesser. Departementet mener imid
tid at det ikke kan utelukkes at også deltakelse el
funksjoner i annen virksomhet kan sette revisor i 
slik situasjon. Departementet finner det ikke hensik
messig å skille mellom næringsvirksomhet og ann
virksomhet, og foreslår på denne bakgrunn at det 
formes en generell regel for deltakelse i annen vir
somhet, jf. lovforslaget § 4-4. Det foreslås at revis
eller revisjonsselskap ikke kan delta i eller ha funksj
ner i annen virksomhet når dette kan føre til at ve
kommendes personlige interesser kommer i konfl
med interessene til revisors oppdragsgivere eller 
annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor.

Departementet viser til at det følger av loven fo
øvrig, herunder sanksjonsbestemmelsene, at rev
ikke kan opptre på en måte som er uforenlig med 
lover og yrkesmessige plikter vedkommende er u
derlagt som revisor. Det anses ikke nødvendig å fa
sette dette i loven.

Etter departementets oppfatning bør den genere
bestemmelsen om deltakelse i annen virksomhet o
fatte enhver godkjent revisor og revisjonsselska
uavhengig av om oppdraget er knyttet til foretak d
revisor utfører lovbestemt årsregnskapsrevisjon el
foretak revisor tilbyr andre tjenester til, herunder rå
givningstjenester. Det foreslås derfor at bestemm
sen knyttes opp mot revisorens eller revisjonssels
pets oppdragsgiver.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

6.2.2.3 Revisors rådgivning og andre tjenester

Sammendrag

Departementet er oppmerksom på at det er en la
tradisjon for at revisorer yter rådgivningstjenester h
i landet. Dette gjelder først og fremst rådgivning so
naturlig hører med som en del av den lovbestemte
nansielle revisjon. Det bør etter departementets o
fatning fremdeles være tillatt å yte denne formen f
rådgivning. Revisor kan være en viktig støttespille
spesielt for små- og mellomstore bedrifter, som of
kjenner foretaket godt og derfor kan være den næ
meste til å gi gode råd. En positiv side ved dette m
antas å være at rådgivning kan bidra til at revisjonsk
enten i neste omgang legger frem et mer korrekt re
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skap. På den annen side vil revisor i mindre bedrifter
ofte kunne få tildelt rollen som bedriftens «altmulig-
mann» når det gjelder regnskaps- og skattemessige
problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til f.eks.
konkrete transaksjoner der denne type problemstillin-
ger kan ha betydning for bedriftens valg. Departemen-
tet ser betenkeligheter ved dette.

Departementet slutter seg til utvalgets vurdering
av at det vanskelig kan trekkes en absolutt og eksakt
grense i loven når det gjelder hvilke rådgivningstje-
nester revisor bør kunne yte i tillegg til revisjon av års-
regnskapet. Departementet slutter seg til utvalgets
vurdering av at det bør videreføres en generell be-
stemmelse om at revisor som reviderer årsregnskap
for revisjonspliktig ikke kan utføre rådgivnings- eller
andre tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette
er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uav-
hengighet og objektivitet, jf. lovforslaget § 4-5 første
ledd. Bestemmelsen er i all hovedsak i samsvar med
gjeldende rett.

Departementet slutter seg videre til utvalgets for-
slag om at revisors rådgivning eller andre tjenester
ikke kan erstatte eller være en del av revisjonsplikti-
ges egne ledelses- og kontrollfunksjoner. Departe-
mentet foreslår at bestemmelsen formuleres som et
forbud mot at revisor yter tjenester som hører inn un-
der den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontroll-
oppgaver, jf. lovforslaget § 4-5 annet ledd.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
at revisor ikke kan opptre som fullmektig for den re-
visjonspliktige. Det foreslås et unntak ved bistand i
skattesaker i henhold til domstolloven § 218. Bestem-
melsen er i samsvar med gjeldende rett. Advokatfore-
ningen har for øvrig gitt uttrykk for at kompetansen
etter domstolloven bør begrenses til bistand med ut-
ferdigelsen av selvangivelser og næringsoppgaver. På
bakgrunn av utvalgets forslag og de øvrige høringsut-
talelsene har departementet ikke funnet det hensikts-
messig å drøfte en prinsipiell endring av domstollo-
vens bestemmelse i denne forbindelse. Det vises for
øvrig til utvalgets vurdering som gjengitt i pkt.
7.2.3.2. i proposisjonen.

I tråd med utvalgets forslag har departementet
foreslått at ingen kan revidere årsregnskap for revi-
sjonspliktig dersom vedkommende har ansvaret for
eller deltar i utførelsen av den revisjonspliktiges regn-
skapsføring eller utarbeidelse av årsberetning m.v. jf.
lovforslaget § 4-1 annet ledd nr. 5. Utvalget gir ut-
trykk for at bestemmelsen ikke skal være til hinder for
at revisor foretar «teknisk utarbeiding av regnskap
eller veileder om innholdet i lovgivningens vurde-
ringsregler». Utvalget gir uttrykk for at de er opp-
merksomme på at det er vanskelige grensedragninger
her.

Departementet er enig med utvalget i at revisor,
som etter gjeldende rett, fortsatt bør ha adgang til å yte
teknisk bistand til revisjonsklienten i forbindelse med

regnskapsutarbeidelsen uten at dette anses for å v
en tjeneste som gjør vedkommende inhabil. Depar
mentet mener det er unødvendig å presisere det
lovforslaget. Etter departementets oppfatning vil d
følge av den generelle bestemmelsen om revisors u
hengighet i forbindelse med rådgivning og andre tj
nester at revisor bl.a. kan yte teknisk bistand så len
denne ikke er av en slik karakter at den «er egnet t
påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet o
objektivitet». Departementet understreker imidlert
at det er grunn til å vise stor grad av forsiktighet m
hensyn til slik bistand. Etter departementets syn b
det legges til grunn at det skal lite til før bistande
overstiger grensen for hva som kan anses som aks
tabel rådgivning.

I revisjonsselskap vil begrensningene i reviso
adgang til å yte rådgivningstjenester også gjelde 
revisor som ikke er ansvarlig revisor, jf. lovforslage
§ 4-5 fjerde ledd.

Komiteen merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

6.2.2.4 Andre forhold - revisorsamarbeid

Sammendrag

Utvalget har foreslått at reglene i kapittelet om r
visors uavhengighet og objektivitet, herunder adga
gen til å yte rådgivningstjenester, skal gjelde for sa
arbeidende revisorer, som presenterer seg utad i 
lesskap som om de var ett selskap. Presentasjon 
kan skje f.eks. gjennom felles annonsering, breva
eller kontorfellesskap. Departementet slutter seg 
utvalgets vurdering og foreslår en bestemmelse i tr
med dette i lovforslaget § 4-7 første ledd. Bestemm
sen er ny. Departementet mener som utvalget at 
slike tilfeller som regel vil være et så nært forho
mellom samarbeidspartene at både hensynet til d
faktiske uavhengighet, og hensynet til omverdene
tillit til at revisor er tilstrekkelig uavhengig, taler for
en slik løsning.

Utvalget har videre foreslått at kravene til uavhe
gighet også skal gjelde når revisor eller revisjonss
skap har eierandeler i et rettssubjekt som utfører r
givnings- eller andre tjenester og begge utfører tjen
ter for samme foretak. Utvalget begrunner sitt forsla
med at revisor ikke skal kunne komme utenom krav
ne til uavhengighet og reglene om rådgivning ved
organisere rådgivningsdelen i et eget rettssubjekt. D
partementet slutter seg til utvalgets vurdering. B
stemmelsene om uavhengighet i lovforslagets kap
herunder bestemmelsene om adgangen til å yte r
givningstjenester, foreslås dermed også å gjelde 
foretak som utfører rådgivnings- eller andre tjenes
dersom revisor eller revisjonsselskap har eierande
foretaket, jf. lovforslaget § 4-7 annet ledd. Reviso
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eller revisjonsselskap som har eierandel i konsulent-
firmaer vil identifiseres med dette firmaet i forhold til
de foreslåtte regler. Revisor vil dermed ikke kunne re-
videre årsregnskap for den revisjonspliktige dersom
konsulentfirmaet utfører tjenester for den revisjons-
pliktige som, hvis revisor selv hadde utført tjenestene,
ville være egnet til å påvirke eller reise tvil om ved-
kommendes uavhengighet og objektivitet. Utvalget
har foreslått at bestemmelsen skal gjelde «når begge
utfører tjenester for samme foretak». Departementet
har valgt en annen formulering for å klargjøre at rege-
len kan medføre at de to selskapene faktisk ikke kan
utføre tjenester for samme foretak. Også de spesifikke
uavhengighetsreglene i lovforslaget § 4-1 vil komme
til anvendelse. Departementet viser i denne sammen-
heng til at bestemmelsen retter seg mot revisor eller
revisjonsselskapers adgang til å revidere årsregnskap
for den revisjonspliktige. Dersom en revisor i selska-
pet står i et forhold som nevnt i lovforslaget § 4-1 til
et foretak som utelukker vedkommende fra å revidere
årsregnskapet, vil ikke dette utelukke at personer i
konsulentfirmaet utfører rådgivning for foretaket.

Departementet har vurdert om det er et behov for
å innføre begrensninger på revisor eller revisjonssel-
skaps adgang til å ha eierandeler i konsulentselskaper,
eller i slike selskapers adgang til å ha eierandeler i re-
visjonsselskaper. Departementet viser i denne sam-
menheng til forslaget om at godkjente revisorer må
inneha mer enn halvparten av aksje- eller innskudds-
kapitalen og stemmene i et revisjonsselskap for at det-
te skal kunne godkjennes etter revisorloven. Det vises
til nærmere omtale i pkt. 6.12. Andre yrkesgrupper
som f.eks. advokatfirmaer eller konsulentfirmaer kan
således ikke utgjøre majoriteten i et godkjent revi-
sjonsselskap. Når det gjelder advokatfirmaer, vises
det til at domstolloven § 231 har tilsvarende begrens-
ninger. Bestemmelsen i domstolloven er strengere
idet disse begrensningene omfatter alle eierandeler i
selskapet og ikke halvparten, slik det er foreslått for
revisjonsselskaper. Departementet har på denne bak-
grunn ikke funnet grunn til å fastsette begrensninger
på eierskap som nevnt. Det antas at den foreslåtte
identifikasjonsbestemmelse i tilstrekkelig grad vil
ivareta hensynet til revisors uavhengighet.

Utvalget har foreslått at dersom revisor har samar-
beidsavtaler med selvstendige rettssubjekter som ut-
fører rådgivning eller andre tjenester, må revisor påse
at samarbeidet ikke medfører at det kan reises tvil om
revisors uavhengighet. Departementet viser til den ut-
vikling som har skjedd de senere år i de store interna-
sjonale revisjonsselskaper der det drives både tradi-
sjonell revisjonsvirksomhet og ytes såkalte konsulent-
tjenester. Etter det departementet har forstått er
konsulentvirksomheten gjerne organisert i egne juri-
diske enheter, som er knyttet sammen med revisjons-
selskap, f.eks. gjennom samarbeidsavtaler. Det kan
etter departementets oppfatning stilles spørsmål ved

hvorvidt revisors uavhengighet er ivaretatt på tilstre
kelig måte i de tilfeller andre selskaper som er knyt
sammen med revisjonsselskapet gjennom en sam
beidsavtale, yter konsulenttjenester til det revisjon
pliktige foretak. Dette er en diskusjon som også påg
internasjonalt, herunder innen EU, men som foreløp
ikke har gitt seg resultat i form av løsninger eller ko
krete pålegg/direktiver. Departementet vil peke på
revisors rolle som den som skal sørge for en uavh
gig bekreftelse av foretakets årsregnskap er en an
enn f.eks. advokatens rolle som rådgiver i juridisk
spørsmål. Advokaten er forpliktet til å ivareta klien
tens/oppdragsgiverens interesser og har ikke den s
me rollen som en revisor når det gjelder objektivit
og uavhengighet.

Departementet har vurdert hvorvidt det bør legg
begrensninger på revisors adgang til å inngå sam
beidsavtaler med rådgivnings- eller konsulentselsk
per. Utvalget har i slike tilfelle kun foreslått en «ak
somhetsplikt», dvs. at revisor skal påse at samarb
ikke medfører at det kan reises tvil om revisors ua
hengighet. Utvalget viser i denne sammenheng til
det i mange tilfelle kan være «ressurssparende 
kompetanseutviklende med et teknisk/praktisk sam
beid». Etter utvalgets syn bør «slike fornuftige sama
beidsrelasjoner» ikke «hindres av lovgivningen». D
partementet slutter seg etter en helhetsvurdering til
valgets forslag. Det foreslås en bestemmelse om
årsregnskap for en revisjonspliktig ikke kan revider
av den som har samarbeidsavtale med noen som u
rer rådgivnings- eller andre tjenester, dersom dette
egnet til å påvirke eller reiser tvil om revisors uavhe
gighet og objektivitet, jf. lovforslaget § 4-7 tredje
ledd. Bestemmelsen vil gjelde både revisorer og re
sjonsselskap og samarbeid både med enkeltperso
og selskaper. Departementet legger til grunn at vis
former for samarbeidsavtaler bør kunne gi grunnl
for en identifikasjon mellom foretakene på lik linje
med det som gjelder ved eierandel i rådgivningsfor
tak m.v. Det foreslås at nærmere regler om slik ide
tifikasjon kan fastsettes i forskrift.

Departementet vil for øvrig bemerke at dersom r
visor har økonomiske interesser i en virksomhet so
er konkurrent til eller som samarbeider med revisjon
pliktig som vedkommende reviderer årsregnskap
for, vil dette vanligvis måtte betraktes som inhabil
tetsgrunn allerede i medhold av gjeldende revisorl
§ 5 annet ledd.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

6.3 Særskilte regler om omfanget av et klientfor-
hold 

6.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering
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Sammendrag

Utvalget foreslår en begrensning i hvor stor andel
honoraret fra en klient kan utgjøre av revisors totale
honorarer, jf. NOU 1997:9 s. 129.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for lov-
utvalgets forslag og for høringsinstansenes merknader
når det gjelder særskilte regler om omfanget av et kli-
entforhold.

Utvalget foreslår at valgt revisor skal påse at ho-
noraret fra en klient, en gruppe samarbeidende klien-
ter eller fra en og samme kilde når kilden har avgjø-
rende innflytelse på valget av revisor, ikke utgjør en så
stor del av revisors totale honorar at det kan påvirke
uavhengigheten

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for lov-
utvalgets forslag og for høringsinstansenes merknader
når det gjelder særskilte regler om omfanget av et kli-
entforhold.

Departementet er enig med utvalget i at dersom
honoraret fra en klient, en gruppe samarbeidende kli-
enter eller samme kilde utgjør en vesentlig del av re-
visors samlede honorarer, kan dette svekke revisors
uavhengighet. Departementet viser til at det allerede
vil følge av de foreslåtte generelle kravene til uavhen-
gighet at revisor ikke kan påta seg oppdrag fra en kli-
ent dersom honorarets størrelse eller andre forhold er
egnet til å påvirke uavhengigheten. Departementet
slutter seg imidlertid til utvalgets forslag om at det bør
tas inn en presisering av revisors aktsomhetsplikt i
forhold til samlet honorar fra samme klient mv, jf.
lovforslaget § 4-6. Det vises til at ingen av høringsin-
stansene har gått imot utvalgets forslag. Departemen-
tet går ikke inn for å fastsette en prosentsats slik som
utvalgets mindretall foreslår. Det vises bl.a. til hø-
ringsuttalelsene fra Kredittilsynet og NHO på dette
punkt.

Det vises for øvrig til at det etter forslag til ny
regnskapslov § 7-31 skal opplyses i noter til årsregn-
skapet om godtgjørelse til revisjon.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

6.4 Annet

6.4.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Utvalget foreslår en bestemmelse om at ansvarlig
revisor og revisjonsselskapet, når dette velges, skal
forsikre seg om at reglene i lovens kapittel om uav-
hengighet og objektivitet følges.

Utvalget foreslår at den som etter reglene om uav-
hengighet og objektivitet ikke kan velges som revisor
i morselskapet, heller ikke kan velges som revisor i et
datterselskap.

Departementet ser ikke behov for en egen beste
melse om plikt til å forsikre seg om at reglene i kap
let om uavhengighet og objektivitet følges. Depart
mentet mener at en slik plikt må anses å følge av
konkrete bestemmelsene om uavhengighet og obje
vitet.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at den som etter kravene til uavhengighet ikke kan 
videre årsregnskap avlagt av morselskapet, heller ik
kan revidere årsregnskap avlagt av datterselskap
lovforslaget § 4-1 femte ledd. Bestemmelsen er i sa
svar med gjeldende rett.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

7. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGS-
PLIKT

7.1 Taushetspliktens omfang

7.1.1 Bakgrunn for forslagene og departementet
vurdering

Sammendrag

Revisorloven § 15 tredje ledd fastsetter at med 
unntak som følger av lov, er registrert og statsauto
sert revisor forpliktet til å bevare taushet om alt ve
kommende under sin virksomhet får kjennskap t
Det samme gjelder medlem av Revisorrådet eller d
som har foretatt undersøkelser hos en revisor etter
visorloven § 15 annet ledd. Bestemmelsen om ta
hetsplikt får også anvendelse for revisjonsmedarb
dere, jf. forskrift om revisjon og revisorer § 2-7 anne
ledd.

EØS-direktivene på revisorområdet innehold
ikke bestemmelser om taushetsplikt.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for lovutvalgets forslag og høring
instansenes merknader når det gjelder revisjone
taushetsplikt og opplysningsplikt.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
en videreføring av taushetsplikt for revisor og rev
sjonsmedarbeidere om alt de under sin virksomhet
kjennskap til, jf. lovforslaget § 6-1 første ledd. De
foreslås i samsvar med utvalgets forslag at unntak 
taushetsplikten skal gjelde dersom dette følger av 
eller den opplysningene gjelder har samtykket til 
taushetsplikten ikke skal gjelde. Forslaget er i det v
sentligste en videreføring av gjeldende rett. Ingen 
høringsinstansene har hatt merknader til utvalgets f
slag på dette punktet.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
å lovfeste en bestemmelse om revisors opplysnin
plikt overfor styrende organer i det foretak som rev
deres. For aksjeselskap og allmennaksjeselskap
dette innebære en videreføring av gjeldende rett. D
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partementet foreslår at revisor innenfor rammen av
oppdraget skal gi opplysninger om forhold vedrøren-
de den revisjonspliktige som revisor har fått kjenn-
skap til under revisjonen når dette kreves av aksjeeier
på generalforsamlingen, deltaker i selskapsmøte,
medlem av bedriftsforsamlingen, kontrollkomite eller
styret, daglig leder, eller en gransker, jf. lovforslaget
§ 6-2 første ledd. Den angitte krets av personer og or-
ganer som revisor har opplysningsplikt overfor, er ba-
sert på formuleringene i de nye aksjelovene § 7-11.
For å tilpasse bestemmelsen til andre foretaksformer
enn aksjeselskap er det i tillegg foreslått en opplys-
ningsplikt overfor deltaker i selskapsmøte. Presiserin-
gen av at aksjeeiere og selskapsdeltakere kan kreve
opplysninger uavhengig av om det foreligger enighet
om dette i generalforsamlingen eller selskapsmøtet, er
tatt inn på bakgrunn av forslag fra Oslo Børs.

Plikten til å gi opplysninger foreslås ikke å omfat-
te de opplysninger som ikke kan gis uten uforholds-
messig skade for den revisjonspliktige. En slik be-
grensning anses nødvendig idet det foreslås at enhver
aksjeeier og selskapsdeltaker skal kunne kreve opp-
lysninger. Det ville være betenkelig dersom én aksje-
eier skulle kunne kreve opplysninger på et tidspunkt
der offentliggjøring av slike opplysninger ville kunne
medføre uforholdsmessig skade for selskapets interes-
ser.

Også dagens regel om at revisor kan kreve å få gi
svar i styremøte dersom vedkommende revisor uten-
for møte får anmodning om å gi informasjon til et
medlem av styret, foreslås videreført. Bestemmelsen
foreslås også gjort gjeldende i forhold til medlem av
bedriftsforsamling og kontrollkomité. En slik regel vil
bidra til å sikre at alle medlemmer av vedkommende
organ får tilgang til den samme informasjonen.

Departementet er enig med utvalget i at det bør vi-
dereføres en bestemmelse om at taushetsplikten ikke
er til hinder for at en revisor kan foreta kontroll av en
annen revisors utførelse av revisjon, herunder av den
aktuelle dokumentasjon, jf. lovforslaget § 6-1 annet
ledd. Dette vil gi revisororganisasjonene mulighet til
å opprettholde en kvalitetskontroll med sine medlem-
mer. Videre vil det muliggjøre f.eks. utenlandske re-
visjonsselskapers kvalitetskontroll av norske revi-
sjonsselskap som tilhører samme gruppe. Departe-
mentet foreslår at taushetsplikten etter første ledd skal
gjelde tilsvarende for den revisoren som foretar kon-
trollen. Dette er med enkelte språklige tilpasninger i
samsvar med utvalgets forslag og gjeldende rett.

Utvalget foreslår at taushetspliktreglene ikke skal
være til hinder for at revisor i et datterselskap, et til-
knyttet selskap eller en felleskontrollert virksomhet,
gir informasjon til valgt revisor i morselskapet. De-
partementet slutter seg til utvalgets forslag og de vur-
deringer utvalget har lagt til grunn i denne forbindel-
se. Slik departementet ser det, er opplysninger fra re-
visor i selskap som nevnt nødvendig for at revisor i

morselskap m.v. skal være i stand til å foreta den lo
bestemte revisjon i samsvar med revisorlovens kr
Departementet viser til at den foreslåtte bestemme
åpner for at revisor i datterselskap, tilknyttet selsk
og felleskontrollert virksomhet på eget initiativ kan g
opplysninger til revisor i morselskap m.v., jf. lovfor
slaget § 6-1 tredje ledd. I tråd med utvalgets forsl
foreslås det også en bestemmelse om at revisor i m
selskap m.v. kan kreve opplysninger fra revisor i se
skap som ovenfor nevnt, som i tilfelle plikter å gi mo
selskapet nødvendige opplysninger, jf. lovforslag
§ 6-2 tredje ledd. Definisjonen av tilknyttet selskap o
felleskontrollert virksomhet følger av forslaget til ny
regnskapslov. På bakgrunn av denne definisjon
foreslås det en presisering av at opplysninger kan 
revisor i morselskap, selskap med betydelig innflyte
se eller deltakere som kontrollerer virksomheten.

Utvalget har foreslått en bestemmelse om at re
sor ikke til skade for foretaket eller for å skaffe se
eller andre urettmessige fordeler, kan utnytte opply
ninger vedkommende har fått i foretak hvor vedkom
mende er eller tidligere har vært revisor. Etter dep
tementets syn innebærer en slik bestemmelse båd
presisering av taushetsplikten og også en begrensn
i revisors adgang til å «utnytte» informasjon uavhe
gig av om denne bringes videre til utenforstående. 
tersom utvalget benytter uttrykket «utnytter» men
departementet det ikke er nødvendig at det presise
at dette må skje skade for revisjonsklienten, eller fo
skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. D
partementet mener det er tilstrekkelig å sette forb
mot at revisor utnytter taushetsbelagte opplysninge
egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for and
Det vises til den tilsvarende formulering i forvalt
ningslovens § 13 tredje ledd. Bestemmelsen vil et
forslaget også gjelde for revisors medarbeidere, 
§ 6-1 første ledd.

Departementet er enig i utvalgets forslag om
presisere at taushetsplikten også gjelder etter at o
draget er avsluttet, jf. lovforslaget § 6-1 femte ledd.

Som nevnt over foreslår departementet at tau
hetsplikten skal gjelde med mindre den opplysning
ne gjelder samtykker til at taushetsplikten ikke sk
gjelde. Dette er i samsvar med reglene om forvaltn
gens taushetsplikt. Det vil følge av alminnelige se
skapsrettslige regler hvem som har kompetanse
vegne av foretaket til å frita fra taushetsplikten. D
partementet ser ikke behov for en nærmere reguler
av dette spørsmålet i revisorloven slik utvalget for
slår.

Departementet ser heller ikke behovet for en b
stemmelse om at revisor uten hinder av taushetsp
ten skal kunne utlevere dokumenter som vedkomm
de har avgitt og som skal være offentlig tilgjengelig
slik utvalget har forslått. Dersom et dokument som r
visor har avgitt «skal være offentlig tilgjengelig»
innebærer det at dokumentet ikke er underlagt ta
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hetsplikt. Det er således ikke behov for en særskilt be-
stemmelse om fritak fra taushetsplikt for at revisor
skal kunne utlevere et slik dokument. Det samme må
gjelde utlevering av dokumenter avgitt eller medun-
dertegnet av revisor og som ikke er offentlig tilgjen-
gelige, men som vedkommende myndighetsorganer
som etterspør dokumentet har innsynsrett i.

Utvalget foreslår også en bestemmelse om at do-
kumenter som revisjonsklienten er pliktig til å utleve-
re, først skal søkes utlevert fra revisjonsklienten. De-
partementet støtter utvalgets forslag på dette punkt.
Det legges til grunn at utleveringsplikten først og
fremst bør påhvile foretaket selv. Dersom den revi-
sjonspliktige ikke oppfyller plikt etter lov eller for-
skrift til å utlevere bestemte dokumenter til offentlige
myndigheter, skal revisor på forespørsel fra vedkom-
mende myndighet utlevere kopi av dokumenter som
innehas av revisor til vedkommende myndighet, jf.
lovforslaget § 6-2 fjerde del.

Departementet anser utvalgets forslag om en lov-
festing av at revisor skal underrette foretaket om hvil-
ke dokumenter som er utlevert, for å være en ordens-
regel det ikke er naturlig å ta inn i lovteksten.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

7.2 Fritak fra taushetsplikten overfor bostyre  po-
litiet m.v. 

7.2.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

Verken revisorloven eller aksjeloven inneholder
uttrykkelige bestemmelser som fritar revisor fra taus-
hetsplikt eller pålegger revisor opplysningsplikt over-
for bostyre eller politiet. Det kan imidlertid under et-
terforskning og under hovedforhandling i sivil sak
eller straffesak begjæres rettslig avhør av revisor som
vitne. Det samme gjelder under bobehandling. Revi-
sor faller ikke inn under de yrkesgrupper hvis taus-
hetsplikt gjelder også overfor retten, jf. straffeprosess-
loven § 119, tvistemålsloven § 205 og konkursloven
§ 149, jf. tvistemålsloven § 205. Utvalget mener at det
er visse uklarheter med hensyn til hvor langt revisors
taushetsplikt strekker seg overfor bostyret i revisjons-
klientens konkursbo og overfor politiet. Det vises til
nærmere omtale av utvalgets syn under punkt 8.2.3.

Det er gitt særskilte regler om opplysningsplikt
overfor tilsynsmyndighetene. Disse er nærmere om-
talt i kapittel 9.

Etter Rådsdirektiv 95/26/EC (BCCI-direktivet)
artikkel 5 skal valgt revisor i finansinstitusjoner, ver-
dipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapir-
fond straks melde til tilsynsmyndighetene ethvert for-
hold eller vedtak som gjelder foretaket, og som ved-

kommende revisor har fått kjenneskap til i forbindels
med utførelsen av sin oppgave, og som kan
– være en materiell overtredelse av de lover og fo

skrifter som fastlegger vilkårene for godkjenning
eller som særskilt omhandler virksomheten so
finansforetak, eller

– skade den fortsatte drift av finansforetaket, elle
– medføre at regnskapene ikke godkjennes eller

det tas forbehold.
EØS-direktivene på revisorområdet har ikke re

ler om opplysningsplikt for revisor.
Det er i proposisjonen videre redegjort for lovu

valgets forslag og høringsinstansenes merknader 
det gjelder fritak for taushetsplikt.

7.2.2 Departementets vurdering

7.2.2.1 Opplysningsplikt overfor bostyrer m.v.

Sammendrag

Departementet er enig med utvalget i at revis
uten hinder av taushetsplikten, bør ha plikt til å gi b
styret informasjon. Når revisjonsklienten har komm
i en konkurssituasjon vil blant annet det offentliges o
kreditorenes interesser etter departementets opp
ning måtte veie tyngre enn hensynet til en absol
taushetsplikt overfor revisjonsklienten. Det ligger in
gen beskyttelsesverdig interesse til grunn for å strek
taushetspliktreglene så langt at det vil vanskeliggjø
et konkursoppgjør. Det vises til at de samme opply
ninger uansett vil kunne bringes til veie gjenno
rettslig avhør.

Departementet er kjent med at Justisdepartem
tet tar sikte på å foreslå en egen bestemmelse i k
kursloven om revisors opplysningsplikt overfor kon
kursbo m.v. om kort tid. Departementet antar at 
slik bestemmelse vil være svært sentral i forhold 
bobehandlinger. Departementet mener derfor at de
naturlig at bestemmelsen plasseres i konkurslov
Det vil på denne bakgrunn ikke være behov for no
tilsvarende bestemmelse i revisorloven. Det foruts
tes at Justisdepartementet i forbindelse med den fo
stående endringen i konkursloven samtidig tar inn
forslaget nødvendige henvisninger fra revisorloven
konkursloven på dette punkt.

Departementet antar for øvrig at en opplysning
plikt for revisor også bør gjelde overfor gjeldsnemn
den i gjeldsforhandlingssituasjoner slik ØKOKRIM
og Konkursrådet har påpekt.

Når det gjelder forslaget fra utvalgets flertall om
at bostyret under gjeldsforhandling og konkurs ka
fatte vedtak om fritak fra taushetsplikten, bemerk
departementet at en slik bestemmelse vil være ov
flødig sett i sammenheng med den opplysningspl
som vil bli foreslått i konkursloven. Det antas at d
vil være tilstrekkelig for bostyre/gjeldsnemnd å vis
til den lovfestede opplysningsplikt.
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Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

7.2.2.2 Fritak fra taushetsplikt overfor politiet når
det er åpnet etterforskning i straffesak

Sammendrag

Et mindretall i utvalget har foreslått at revisor uten
hinder av taushetsplikten kan avgi forklaring og frem-
legge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdraget
til politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak.
Det samme gjelder revisors rådgivningsoppdrag. En
rekke høringsinstanser, deriblant ØKOKRIM, Kon-
kursrådet, Skattedirektoratet og Justisdepartementet,
støtter mindretallets forslag.

Departementet slutter seg til forslaget fra utval-
gets mindretall når det gjelder revisors rett til å avgi
forklaring og fremlegge dokumentasjon overfor poli-
tiet når det er åpnet etterforskning i en straffesak. De-
partementet kan ikke se at det knytter seg store beten-
keligheter til en slik bestemmelse. Departementet vi-
ser til at revisor uansett vil ha plikt til å avgi forklaring
om sitt forhold som revisor under rettslig avhør. De
samme synspunkter vil gjøre seg gjeldende når det
gjelder revisors dokumentasjon, som politiet også vil
kunne få tilgang til gjennom straffeprosessuelle virke-
midler som beslag. Det foreslås ingen forklaringsplikt
for revisor. Revisor vil dermed kunne reservere seg
mot å avgi forklaring til politiet i henhold til straffe-
prosesslovens alminnelige bestemmelser. Departe-
mentet antar at den foreslåtte regel vil virke ressursbe-
sparende både for politiet og rettsvesenet, i de tilfeller
der revisor velger å benytte seg av adgangen. Depar-
tementet foreslår at revisor uten hinder av taushets-
plikten, kan avgi forklaring og fremlegge dokumenta-
sjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester
til politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak,
jf. lovforslaget § 6-1 fjerde ledd.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

7.2.2.3 Rett til å underrette politiet om straffbare
handlinger

Sammendrag

Departementet slutter seg til forslaget fra utval-
gets flertall om at revisors taushetsplikt ikke skal være
til hinder for at vedkommende kan underrette politiet
dersom det foreligger mistanke om straffbare handlin-
ger. Det er fra enkelte av høringsinstansene vist til at
en slik bestemmelse kan sette tillitsforholdet til revi-
sorklienten i fare. Departementet er imidlertid enig
med utvalgets flertall når de legger til grunn at tillits-
forholdet mellom revisor og klient ikke lenger kan an-

ses som noen beskyttelsesverdig interesse i situa
ner som vil omfattes av forslaget. Etter departeme
tets syn bør det legges vekt på en styrking av tilliten
revisor utad overfor de ulike brukergruppene og a
mennheten for øvrig. Departementet legger vide
vekt på hensynet til å bidra til bekjempelse av økon
misk kriminalitet.

Forslaget fra utvalgets flertall om at det må for
ligge «indikasjoner» på lovbrudd for at revisor skal h
rett til å underrette politiet, er etter departemente
oppfatning lite egnet til å skille ut de forhold revisor
opplysningsplikt bør omfatte. Departementet foresl
at en i stedet bruker uttrykket «dersom det i forbinde
se med revisjonsoppdraget fremkommer forhold so
gir grunn til mistanke» om forhold som nevnt.

Forslaget fra revisorlovutvalgets flertall omfatte
kun «alvorlige lovbrudd». Departementet legger 
grunn at en bestemmelse som foreslått ikke bør 
grenses til forhold av en nærmere angitt art eller so
kan medføre straff av en viss lengde. Ettersom det k
foreslås en opplysningsrett og ikke en opplysning
plikt, bør ikke f.eks. strafferammen være avgjøren
for at opplysningene kan bringes til politiets kunnska
der revisor mener det er grunn til det.

Flertallets forslag omhandler videre lovbrud
«begått av foretaket eller foretakets ansatte/eiere».
ter departementets syn bør det av hensyn til beho
for å bidra til bekjempelse av økonomiske kriminal
tet, ikke fastsettes noen begrensning som foresl
Dersom revisor har grunn til mistanke om at andre e
den revisjonspliktige eller dennes ansatte/eiere h
foretatt en straffbar handling, bør revisor kunne ha a
gang til å gjøre politiet oppmerksom på dette uavhe
gig av taushetsplikten.

Departementet mener at det ikke er hensiktsm
sig å innta som vilkår for revisors rett til å underret
politiet at vedkommende først har varslet ledelsen 
at korrigerende tiltak ikke har blitt iverksatt. Det bø
overlates til revisors vurdering i hvilken grad den no
male rapporteringsvei til foretakets ledelse bør følge
eller om det er grunn til å gå direkte til politiet. Det v
ses til at det kan foreligge tilfeller der foretakets lede
se selv er involvert i straffbare handlinger. Dersom r
visor skulle være forpliktet til først å varsle foretake
ledelse, ville dette kunne føre til at bevis m.v. ble ød
lagt for den senere etterforskning. Departementet 
tar imidlertid at det ved tilfeller av straffbare forhold
begått av andre ansatte hos den revisjonspliktige n
malt vil være naturlig at ledelsen varsles før revis
kontakter politiet.

Utvalgets flertall har foreslått en bestemmelse o
at dersom revisor foretar underretning som nevn
aktsom god tro, skal slik rapportering ikke medfø
ansvar for revisor. Departementet finner det uklart o
flertallet her sikter til ansvar i strafferettslig eller er
statningsrettslig sammenheng. Departementet an
det uansett ikke nødvendig med noen særskilt beste
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melse om dette. Når det gjelder eventuelt straffansvar
for revisor, vil det følge av den foreslåtte straffebe-
stemmelse i § 9-3 at overtredelse av lovens bestem-
melser, herunder bestemmelsen om taushetsplikt,
ikke vil være straffbar med mindre det foreligger for-
sett eller uaktsomhet. Når det gjelder ansvar i erstat-
ningsrettslig forstand, viser departementet til at spørs-
målet om eventuelt ansvar må løses på grunnlag av al-
minnelige erstatningsrettslige regler. Departementet
antar at terskelen for å pålegge revisor ansvar på
grunnlag av uaktsomhet i et erstatningssøksmål av
denne karakter, vil legges relativt høyt. Det vises i
denne sammenheng til samfunnets interesse i at revi-
sor benytter fritakshjemmelen til å underrette politiet
om økonomisk kriminalitet. Departementet ser på
denne bakgrunn ikke grunn til å fastsette regler om an-
svarsfrihet i denne sammenheng.

Departementet har også vurdert om revisor bør
pålegges en plikt til å underrette politiet om mistanke
om straffbare forhold slik enkelte høringsinstanser har
tatt til orde for. Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17
pålegger finansinstitusjonene enkelte plikter som skal
bidra til å forebygge at finansinstitusjoner blir benyt-
tet til hvitvasking av penger. Bl.a. har en del institu-
sjoner (finansinstitusjoner, verdipapirforetak m.v.)
plikt til å rapportere mistanke om hvitvasking til
ØKOKRIM. Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17
er en gjennomføring av EØS-regler som svarer til
Rdir. 91/308/EØF, som i stor grad svarer til anbefalin-
ger fra Financial Action Task Force (FATF) som Nor-
ge er medlem av. FATF har i den senere tid arbeidet
med spørsmål knyttet til om bl.a. advokater, revisorer
og regnskapsførere bør omfattes av enkelte regler til
bekjempelse av hvitvasking. Dette arbeidet har forelø-
pig ikke munnet ut i noen konkret anbefaling.

Departementet finner ikke grunn til, i dagens situ-
asjon, å foreslå en plikt for revisor til å rapportere mis-
tanke om straffbare handlinger. Det vises til at forsla-
get om at revisor skal ha rett til å underrette politiet al-
lerede innebærer en nyhet i forhold til gjeldende
regler. Departementet vil imidlertid ha spørsmålet un-
der oppsikt, særlig med tanke på fremtidig utvikling
på området i internasjonale fora.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

7.2.2.4 Annen rapportering

Sammendrag

Departementet anser det som overflødig å ta inn
en bestemmelse som foreslått av utvalget om at annen
opplysningsplikt enn den som fremgår av lovforslaget
må ha hjemmel i lov. Det følger av den foreslåtte be-
stemmelse om taushetsplikt at taushetsplikten gjelder

med mindre annet følger av lov (eller samtykke f
den opplysningene gjelder).

Departementet finner heller ikke å gå inn for fo
slaget om at dersom et lovbrudd finner sted på et s
attestasjonspliktig område, skal rapporteringen skje
vedkommende tilsynsmyndighet. Etter departeme
tets syn vil dette kunne skape uklarheter, både m
hensyn til hvem som skal anses som vedkommen
tilsynsmyndighet og hvilken rolle slike myndighete
eventuelt skal spille ved en slik underretning.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

8. TILSYN M.V.

8.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Kredittilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn med re
visorer og revisjonsvirksomhet, jf. revisorloven § 1
tredje ledd. Kredittilsynet kan bl.a. foreta stedlig ti
syn hos revisor og dokumentbasert tilsyn. Videre k
Kredittilsynet ta opp enkeltsaker til behandling p
bakgrunn av klager fra berørte parter eller bransje
ganisasjoner. I tillegg er Kredittilsynet ved delegasjo
i forskrift 19. september 1990 nr. 766 om revisjon o
revisorer § 5-1 gitt kompetanse til å fatte en rekke e
keltvedtak som etter revisorloven tilligger departe
mentet. Dette gjelder bl.a. vedtak om autorisasjon 
registrering av revisorer, og vedtak om bortfall av re
tigheter og sanksjoner mot revisorer.

Det er ikke gitt særskilte regler om tilsyn i EØS
direktivene på revisorområdet.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for lovutvalgets forslag og høring
instansenes merknader når det gjelder tilsyn med re
sorer og revisjonsvirksomhet.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag o
at Kredittilsynet fortsatt skal ha ansvaret for tilsy
med revisorer, revisjonsselskaper og revisjonsvir
somhet. Departementet finner imidlertid ikke å kunn
slutte seg til utvalgets forslag om å etablere et «e
revisortilsyn». Utvalget legger til grunn at revisortil
synets funksjoner likevel skal utøves av Kredittilsy
net. Utvalget forutsetter at revisortilsynet skal ha tau
hetsplikt overfor de øvrige avdelingene i Kredittilsy
net. Departementet slutter seg ikke til dette. Det vis
til Kredittilsynets høringsuttalelse, som departeme
tet i det vesentligste slutter seg til. Departementet 
ser for øvrig til at en parallell til den konstruksjon me
et eget revisortilsyn utvalget foreslår, nylig ble forla
på verdipapirområdet. Ved lovendring 7. juni 1996 n
25 om endringer i verdipapirhandelloven ble lovhe
visningen til «verdipapirkontrollen» erstattet med e
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henvisning til Kredittilsynet, idet det var Kredittilsy-
net som faktisk hadde tilsynsansvaret.

Utvalget foreslår at revisortilsynets oppgaver og
virksomhet reguleres i revisorloven. Ettersom depar-
tementet foreslår at tilsynsansvaret legges til Kredit-
tilsynet, vil behovet for en særregulering av tilsyns-
spørsmål i revisorloven etter departementets syn langt
på vei bortfalle. Departementet legger til grunn at reg-
ler om tilsyn bør fremgå av de generelle reglene i
kredittilsynsloven, se departementets forslag til end-
ring i kredittilsynsloven § 1 første ledd nr. 9. Departe-
mentet kan ikke se at utvalget eller høringsinstansene
har påpekt særlige grunner som kunne tilsi andre ge-
nerelle regler for Kredittilsynets tilsyn med revisorer
og revisjonsvirksomhet enn ved tilsyn med aktører i
finansnæringen. Det anses derfor mest hensiktsmessig
å legge til grunn det generelle regelverket for tilsyns-
virksomhet som er utviklet og praktisert gjennom fle-
re år. Departementet kan ikke se at utvalgets forslag til
tilsynsregler i revisorloven, innebærer forbedringer i
forhold til tilsynslovens regler når det gjelder de kon-
krete kompetanseregler m.v. som foreslås fastsatt for
det aktuelle tilsynsorganet.

Når det gjelder tilsynsmyndighetenes taushets-
plikt, savner departementet en mer prinsipiell drøftel-
se av de unntak utvalget foreslår skal gjelde i forhold
til andre offentlige myndigheter. Det gjelder allerede
en rekke generelle og spesielle regler om Kredittilsy-
nets taushetsplikt, og unntak fra denne. Etter forvalt-
ningsloven § 13 har Kredittilsynet taushetsplikt om
forhold knyttet til tilsynssubjektene, og etter kredit-
tilsynsloven § 7 har Kredittilsynet taushetsplikt om
kundeforhold. I forvaltningsloven § 13 b nr. 5 åpnes
for unntak fra taushetsplikten i forhold til andre for-
valtningsorganer, dersom dette er nødvendig for å
fremme Kredittilsynets oppgaver. I følge kredit-
tilsynsloven § 3 skal Kredittilsynet se til at institusjo-
nene det føres tilsyn med opptrer i samsvar med lov.
Dette antas å omfatte bl.a. skatte- og avgiftslovgivnin-
gen. Når det gjelder formidling av opplysninger til på-
talemyndigheten, gjelder et særskilt unntak fra taus-
hetsplikten i forvaltningsloven § 13 b nr. 6. Unntaket
i forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 gjelder også i for-
hold til taushetsplikten i kredittilsynsloven § 7, jf. for-
valtningsloven § 13 f. Videre gjelder særskilte unntak
i kredittilsynsloven § 7 fra taushetsplikten om kunde-
forhold, bl.a. i forhold til Norges Bank, Oslo Børs og
Verdipapirsentralen. Departementet finner på denne
bakgrunn, i likhet med Kredittilsynet, at gjeldende
regler om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg.
og kredittilsynsloven § 7 i tilstrekkelig grad regulerer
Kredittilsynets taushetsplikt og unntak fra denne.

Utvalget foreslår videre en bestemmelse om til-
synsmyndighetens oppgaver. Departementet foreslår
at deler av denne bestemmelsen tas inn i bestemmel-
ser om godkjenning og registrering av revisorer. Disse
bestemmelsene sammenholdt med reglene om tilsyn i

bl.a. kredittilsynsloven § 3 medfører at utvalgets fo
slag blir overflødig på dette punktet. Kredittilsynet e
underlagt forvaltningsloven. Utvalgets forslag om e
særbestemmelse om dette er dermed overflødig.

Utvalget foreslår bestemmelser om kostnadsutl
ning. Departementet anser at dette er tilstrekkelig 
gulert i kredittilsynsloven § 9 om kostnadsutlikning
Utvalget foreslår videre regler om tilsynets innhold
herunder adgangen til å kreve forklaringer. Kreditti
synets tilsyn er regulert i kredittilsynsloven § 3 førs
ledd. Adgangen til å foreta undersøkelser av virkso
heten og kreve forklaringer av ansatte er etter depa
mentets syn tilstrekkelig regulert i kredittilsynslove
§ 3 annet og tredje ledd. Det vises i denne samm
heng til departementets forslag til § 1 nytt siste led
kredittilsynsloven.

Departementet har vanskelig for å se utvalgets b
grunnelse for å foreslå en lovbestemmelse om at 
synsmyndigheten kan samarbeide med bransjeorg
sasjoner. Det samme gjelder NRRFs bemerkning 
at det klart bør fremgå av revisorloven at Kredittilsy
net kan delegere konkrete kontrolloppgaver til rev
sorforeningene. Dersom Kredittilsynet finner et slik
samarbeid hensiktsmessig, vil det være opp til Kred
tilsynet å organisere samarbeidet innen de rammer
tilsynsvirksomheten som følger av kredittilsynslove
Det er for øvrig uklart for departementet om utvalg
ved sitt forslag har ment å gjøre endringer i f.eks. re
lene om Kredittilsynets taushetsplikt.

Revisorrådet ble oppnevnt første gang 4. m
1929 i henhold til lov 22. februar 1922 om statsaut
riserte revisorer. Ordningen med revisorråd ble op
rettholdt i gjeldende lov om revisjon og revisorer a
14. mars 1964. Ved lovrevisjonen i 1989 ble reviso
rådets fullmakter noe utvidet.

Utvalget foreslår at en «revisornemnd» skal e
statte dagens revisorråd, samt at nemnda skal v
klageinstans og føre et overordnet tilsyn med tilsyn
virksomheten overfor revisorer og deres fagutøvel
Videre skal nemnda være et rådgivende organ for 
nansdepartementet og tilsynsvirksomheten.

Utvalgets forslag fraviker utgangspunktet i for
valtningsloven § 28 første ledd om at enkeltvedta
normalt skal kunne påklages til det forvaltningsorga
som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan s
har truffet vedtaket. Dette betyr f.eks. at Kredittilsy
nets vedtak normalt skal kunne påklages til Finansd
partementet. En slik klageordning er lagt til grunn fo
Kredittilsynets vedtak innen andre sektorer. Det b
etter departementets syn foreligge sterke grunner fo
fravike normalordningen i forvaltningsloven. Depar
tementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig
sterke grunner for å fravike normalordningen i det
tilfellet. Utvalget ønsker å ivareta hensynet til e
«ryddig» klageordning. Det er imidlertid ikke git
noen nærmere begrunnelse for hvorfor utvalget an
klagerett til en revisornemnd mer ryddig enn klagere
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til departementet. Departementet kan heller ikke se at
det er et særskilt grunnlag for høyere krav til fagkunn-
skap i klageinstansen ved vedtak knyttet til revisorer
enn ved avgjørelser innen de øvrige saksområder som
hører inn under Kredittilsynet.

Departementet viser for øvrig til at den offentlige
kontrollen med revisorer og revisjonsvirksomhet har
blitt vesentlig forbedret siden Revisorrådet første
gang ble opprettet i 1929. Etter departementets syn til-
sier denne utviklingen at særordningen med et revi-
sorråd oppheves, og at klagereglene i revisorsaker føl-
ger de generelle forvaltningsrettslige prinsippene ned-
felt i forvaltningsloven.

På denne bakgrunn vil departementet, i likhet med
Kredittilsynet, foreslå at vedtak Kredittilsynet treffer i
revisorsaker skal kunne påklages til departementet et-
ter forvaltningslovens regler. For ordens skyld nevnes
at det ikke vil ha noen betydning om vedtaket treffes
av Kredittilsynets styre eller administrasjon, slik ord-
ningen er i dag.

Departementet ser ingen grunn til å fravike den al-
minnelige ansvars- og kompetansefordelingen mel-
lom Finansdepartementet og Kredittilsynet når det
gjelder Kredittilsynets tilsyn med revisorer og revi-
sjonsvirksomhet. Det vises til Kredittilsynets hørings-
uttalelse som departementet i det vesentligste slutter
seg til.

Som nevnt foreslår utvalget at revisornemnda
også skal virke som rådgivende organ for Kredittilsy-
net og Finansdepartementet. Departementet legger til
grunn at Kredittilsynet på dette området, i likhet med
på andre tilsynsområder, må forutsettes å inneha den
nødvendige kompetanse for utøvelsen av tilsynsvirk-
somheten. Kredittilsynet kan trekke på ulike fagmiljø-
er i forbindelse med tilsynsarbeidet. Departementet
viser videre til at regelverksendringer på revisorområ-
det, i likhet med det som gjelder regelverksendringer
på andre områder, sendes på høring til berørte parter.
Departementet ser på denne bakgrunn ikke behov for
å opprette en revisornemnd som særskilt rådgivende
organ.

Etter dette vil departementet, i likhet med Kredit-
tilsynet, ikke foreslå at det opprettes en revisornemnd
som foreslått av utvalget.

Utvalget foreslår at bl.a. kreditorer og andre som
har direkte økonomisk interesse i et revisjonspliktig
foretak skal ha «klagerett» på revisor. Klager skal gis
partsrettigheter, og tilsynsmyndigheten skal fatte ved-
tak i klagesaken. Etter det departementet kan se fore-
tar ikke utvalget noen prinsipiell drøftelse av hvorfor
det anses nødvendig med en slik, i forvaltnings- og til-
synssammenheng, særpreget lovbestemmelse.

Forholdet mellom revisor og vedkommendes kli-
enter er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Kre-
dittilsynet utfører offentligrettslige oppgaver. Av dis-
se er den viktigste å sørge for at institusjoner under til-
syn opptrer i tråd med gjeldende regelverk. Dette bør

etter departementets syn også være Kredittilsynets
vedoppgave i fremtiden. En eventuell utvidelse a
Kredittilsynets oppgaver til å omfatte tvisteløsnin
mellom revisor og de aktuelle parter bør uansett ik
foretas uten en bred prinsipiell drøftelse.

Departementet vil imidlertid understreke at Kre
dittilsynet kan ha stor nytte av informasjon om fo
hold mellom revisor og f.eks. klienter, i den grad sl
informasjon kaster lys over Kredittilsynets offentlig
rettslige oppgaver. Kredittilsynet kan iverksette un
dersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper 
grunnlag av henvendelser fra eksterne parter, bl.a. 
enter og andre offentlige myndigheter, eller på Kred
tilsynets eget initiativ. Dersom det avdekkes kritikk
verdige forhold vil en slik undersøkelse etter omste
dighetene kunne resultere i ulike sanksjoner m
revisor eller revisjonsselskapet, jf. omtale i kapitt
11. Dette er også systemet på andre områder Kredi
synet har tilsyn med, bl.a. finansnæringen. Forsla
om klageadgang på revisor innebærer således lite 
i forhold til øvrige regler om tilsynsvirksomhet og
sanksjoner, bortsett fra at eksterne parter ville f
krav på at Kredittilsynet behandler klager som elle
ikke hadde vært ansett relevante for Kredittilsyne
tilsynsvirksomhet.

Dersom det er et behov for en klageordning so
foreslått av utvalget, antar departementet at en s
ordning vil kunne opprettes av bransjeorganisasjon
ne. Det vises til at bransjeregulering av klageordn
ger er vel etablerte ordninger innen andre brans
som f.eks. innen bankvirksomhet (Bankklagenemnd
og forsikringsvirksomhet (Forsikringsklagekontoret

Det vises for øvrig til Kredittilsynets høringsutta
lelse som departementet i det vesentligste slutter 
til. Departementet går etter dette ikke inn for en lo
festet klageadgang slik utvalget har foreslått.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

9. REVISORREGISTERET

9.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Etter revisorloven § 11 første og sjette ledd sk
departementet føre et register over revisorer og re
sjonsselskaper. Departementets myndighet er dele
til Kredittilsynet. Når det gjelder opptak i registere
som følge av godkjenning som revisor, vises til omt
le under pkt. 6.1.1 i proposisjonen.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag og h
ringsinstansenes merknader når det gjelder regis
over revisorer og revisjonsselskaper.
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Departementet slutter seg til utvalgets forslag om
å videreføre ordningen med et revisorregister. Det
foreslås at registeret i samsvar med gjeldende regler
skal føres av Kredittilsynet. Departementet legger til
grunn at registeret er et viktig redskap for Kredittilsy-
net i tilsynsarbeidet med revisorene. Videre vil regis-
teret ha betydning for tilsynet med om de revisjons-
pliktige oppfyller sin plikt til å la regnskapene revide-
re av godkjent revisor, jf. lovforslaget § 2-2.
Registeret vil også kunne være til hjelp for revisjons-
pliktige som skal utpeke revisor. Departementet er
enig med utvalget i at en større del av reglene om re-
visorregisteret bør tas inn i loven enn det som er tilfel-
let i dag.

Departementet finner det hensiktsmessig at det
fastsettes separate krav til hvilke opplysninger regis-
teret skal inneholde for henholdsvis revisorer og revi-
sjonsselskaper, jf. lovforslaget § 10-1.

For revisorer foreslås det at registeret skal inne-
holde opplysninger om navn og eventuelt firma, bo-
stedsadresse og eventuell kontoradresse, fødselsnum-
mer eller D-nummer (fastsettes i henhold til lov av
16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 4 for per-
soner som ikke er bosatt i Norge når det foreligger et
begrunnet behov for det) og eventuelt organisasjons-
nummer, dato for godkjenning og angivelse av revi-
sors tittel, og opplysninger om vedkommende er med-
lem i revisororganisasjon. Opplysninger om firma og
organisasjonsnummer er bare aktuelt i de tilfellene re-
visor utøver revisjonsvirksomhet som enkeltmanns-
foretak. Registeret skal også inneholde opplysninger
om revisors godkjenning er tilbakekalt eller suspen-
dert. Krav til opplysninger som nevnt er i all hovedsak
i samsvar med dagens regler. I tillegg foreslås det at
registeret skal inneholde opplysning om revisor har
stilt sikkerhet, jf. lovforslaget § 3-8 første ledd. Dette
vil erstatte utvalgets forslag om at registeret skal inne-
holde opplysninger om valgbarhet.

For revisjonsselskaper foreslås det at registeret
skal inneholde opplysninger om selskapets firma,
kontoradresse og postadresse, organisasjonsnummer,
dato for godkjenning og om selskapets godkjenning er
tilbakekalt eller suspendert. Dette er opplysninger
som i dag fremgår av registeret. Under henvisning til
kravene som følger av åttende selskapsdirektiv fore-
slås det at registeret skal inneholde opplysninger om
navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller D-num-
mer til daglig leder, styremedlemmer og varamedlem-
mer i revisjonsselskap, samt til aksjeeiere og deltakere
i revisjonsselskap. Videre foreslås det at navn på god-
kjente revisorer i selskapet skal fremgå. For godkjente
revisorer anses det unødvendig å presisere at også
adressen skal fremgå, da dette følger av kravene til
opplysninger som registeret skal inneholde for reviso-
rer.

Når det gjelder Brønnøysundregistrenes merknad
angående registrering av kommunerevisor og dis-

triktsrevisor, viser departementet til at godkjente rev
sorer som har slike revisjonsoppdrag for det offentli
vil være omfattet av lovforslaget § 10-1. Departeme
tet viser til at registeret kun skal inneholde opplysni
ger om godkjente revisorer og at ordningen med re
sornummer ikke er foreslått videreført.

Flere av opplysningene som etter departement
forslag skal fremgå av registeret, vil også fremgå 
Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Dette gjel
bl.a. navn og adresse på styremedlemmer og daglig
der i foretaket. Departementet antar imidlertid at d
vil være hensiktsmessig at etterspørrere av inform
sjon om revisorer og revisjonsselskaper kan fin
opplysninger som ovenfor nevnt i Revisorregister
uten å måtte søke i flere registre. Det bør derfor e
bleres en ordning med de ovenfor nevnte registre, s
at revisors meldeplikt overfor Revisorregisteret b
grenses til opplysninger som ikke fremgår av and
registre som revisor har meldeplikt overfor. Det vise
i denne sammenheng bl.a. til lov av 6. juni 1997 nr. 
om Oppgaveregisteret hvor det i formålsbestemm
sen i § 1 heter: «Oppgaveregisteret skal sørge for
fektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikte
som offentlige organer pålegger næringsdrivend
(...)» og Brønnøysundsregistrenes høringsuttale
angående muligheten for gjenbruk av grunndata s
er registrert i Enhetsregisteret. Departementet fores
at revisor og revisjonsselskap ved søknad om go
kjenning og ved endringer i de registrerte opplysni
ger skal gi opplysninger som nevnt i lovforslage
§ 10-1 til Kredittilsynet etter nærmere regler fastsa
av departementet, jf. lovforslaget § 10-2. Ved fasts
telsen av slike regler bør det bl.a. tas hensyn til hvil
opplysninger det er mulig å få overført fra Enhet
registeret og Foretaksregisteret til Revisorregister
En ordning med overføring av opplysninger fra and
offentlige registre vil også lette arbeidet med ajourf
ring av registeret for Kredittilsynet og de meldeplikt
ge. Det legges for øvrig til grunn, i tråd med Kreditti
synets høringsuttalelse, at endringer i registrerte o
lysninger som ikke overføres fra andre registre, b
meldes til Kredittilsynet skriftlig.

Utvalget har foreslått at registeret skal underrett
dersom det skjer endringer i de forhold som ligger 
grunn for godkjenning og valgbarhet. Departemen
viser til at de fleste forhold som dette forslaget vil om
fatte, er opplysninger som vil være registrerte i me
hold av departementets forslag til § 10-1 eller hvor d
er mindre aktuelt at det inntrer endringer, f.eks. utda
nelse og praksis. Ved endringer i opplysningene s
er registrert, vil Kredittilsynet måtte underrettes, j
lovforslaget § 10-2. Så vidt departementet kan se 
utvalgets forslag på dette punkt kun ha aktualitet f
opplysninger om revisors vandel, om revisor er i sta
til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de fo
faller og om vedkommende er myndig. Dette er op
lysninger som etter departementets forslag ikke 
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undergis noen separat registrering. Departementet fin-
ner ikke grunn til å foreslå noen regel om at endringer
i disse forhold skal rapporteres til registeret.

Dagens regelverk inneholder ingen bestemmelser
om sletting av opplysninger fra registeret. Utvalget
foreslår at revisorer som er fratatt sin godkjenning for
alltid, skal tas ut av registeret. Departementet er enig
med utvalget i dette. Det samme bør gjelde revisjons-
selskaper. Imidlertid antar departementet at det kan
være behov for adgang til opplysninger om revisorer
eller revisjonsselskap som har fått godkjenningen til-
bakekalt eller om selskap som er oppløst, en tid etter
at dette har skjedd. Departementet foreslår på denne
bakgrunn at slike opplysninger først skal slettes ti år
etter disse tidspunktene, jf. lovforslaget § 10-4. Dette
er samme tidsrom som departementet har foreslått for
revisors plikt til å oppbevare dokumentasjon m.v. i
§ 5-5 og plikten til å oppbevare regnskapsbøker med
tilhørende bilag m.v. etter regnskapsloven § 11 (sist-
nevnte regel er foreslått videreført i forslaget til ny
regnskapslov § 2-7 annet ledd, se Ot.prp. nr. 42
(1997-98)).

Departementet er av den oppfatning at det også
bør innføres en bestemmelse om sletting av opplys-
ninger som gjelder revisor som er død. Ettersom det
kan være behov for å kunne få adgang til opplysninger
om revisor også i slike tilfeller en tid etter dødsfallet,
foreslår departementet at også opplysningene om re-
visor som er død først skal slettes etter en periode på
ti år. Det foreslås imidlertid en begrensning når det
gjelder adgangen til utlevering av opplysninger om re-
visor som er død. Departementet kommer tilbake til
dette nedenfor.

Kredittilsynet har foreslått i sin høringsuttalelse at
også vedtak om tilbakekalling av godkjenning som er
påklaget, og hvor klagen er gitt oppsettende virkning,
skal føres inn i revisorregisteret og medføre at Fore-
taksregisteret fra da av ikke skal akseptere at vedkom-
mende påtar seg nye oppdrag. Departementet er ikke
enig i dette. Departementet mener at en slik ordning
ville føre til at vedtaket til en viss grad iverksettes selv
om klagen er gitt oppsettende virkning. Departemen-
tet mener derfor at revisor som har fått godkjenningen
tilbakekalt, fortsatt skal stå i registeret uten opplys-
ning om vedtaket, dersom klage på vedtaket er blitt
gitt oppsettende virkning.

Departementet foreslår å videreføre dagens ord-
ning med at enhver skal ha rett til å få utlevert opplys-
ninger fra revisorregisteret, jf. lovforslaget § 10-3.
Det foreslås innført enkelte unntak fra dette. Datatil-
synet har i sin høringsuttalelse pekt på at det ikke ser
grunn til at personnummerdelen av fødselsnummeret
skal være offentlig. Departementet er enig med Data-
tilsynet i at det ikke synes å være noe behov for at per-
sonnummerdelen av fødselsnummeret skal være of-
fentlig. Det vises bl.a. til at fødselsnummer ikke er of-
fentlig tilgjengelig etter enhetsregisterloven § 22

annet ledd. Departementet kan imidlertid ikke se n
til hinder for at fødselsdato skal fremgå som opply
ning på revisorer i registeret. Dette er en opplysni
som kan være av interesse for publikum som ønske
engasjere en revisor. For andre personer enn godk
te revisorer, som registeret skal inneholde opplysn
ger om, foreslår departementet at opplysninger o
fødselsnummer ikke skal være offentlig tilgjengelig
Dette vil være aktuelt i forhold til revisjonsselskap o
bl.a. gjelde for styrets medlemmer, deltakere i ansv
lig selskap og daglig leder. Fødselsnummeret 
nevnte personer er heller ikke offentlig tilgjengelig
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Departeme
mener videre at opplysninger som gjelder revisor so
er død som hovedregel ikke skal kunne utleveres. S
ovenfor nevnt vil det imidlertid kunne være behov fo
å få opplysninger om revisor også etter dødsfallet. D
foreslås derfor at Kredittilsynet kan gjøre unntak f
regelen om at slike opplysninger ikke kan utleveres

Det foreslås at departementet skal kunne gi næ
mere forskrifter om føring og vedlikehold av registe
ret og registerets innhold, jf. lovforslaget § 10-5.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

10. SANKSJONER, STRAFF OG ERSTAT-
NINGSANSVAR

10.1 Bortfall og tilbakekalling av godkjenning

10.1.1 Bakgrunn for forslagene

Sammendrag

De rettigheter som er knyttet til registrering elle
bevilling som revisor, faller bort dersom revisor opp
hører å ha fast bopel i riket, blir umyndiggjort elle
kommer under konkurs eller offentlig akkordbehan
ling jf. revisorloven § 14 første og annet ledd. 

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for lovutvalgets forslag og høring
instansenes merknader når det gjelder bortfall og 
bakekalling av godkjenning av registrering eller b
villing som revisor.

10.1.2 Departementets vurdering

10.1.2.1 Tilbakekalling som følge av at vilkårene fo
godkjenning ikke lenger er til stede

Sammendrag

Utvalget foreslår at manglende oppfyllelse av d
vilkår som ligger til grunn for godkjenningen, skal f
konsekvenser for revisors valgbarhet, dvs. reviso
adgang til å revidere årsregnskaper for revisjonspl
tig. Departementet kan ikke se at forslaget er nærm
begrunnet i NOU 1997:9. Departementet finner de
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for, i samsvar med gjeldende rett, at revisors godkjen-
nelse som registrert eller statsautorisert revisor bør
kunne tilbakekalles dersom revisor ikke lenger opp-
fyller de vilkår som lå til grunn for godkjenningen, jf.
lovforslaget § 9-1 første ledd. Bakgrunnen for reglene
om godkjenning av revisor, er hensynet til bl.a. faglig
kvalitet og uavhengighet som betingelse for å kunne
utføre lovpliktig revisjon. Departementet anser det lite
heldig dersom godkjent revisor skal kunne oppretthol-
de den tittel godkjenningen gir grunnlag for når vilkå-
rene for godkjenning er bortfalt. Dette gjelder uavhen-
gig av om revisor på det aktuelle tidspunktet utfører
lovpliktig revisjon.

Når det gjelder hvilke vilkår revisor må oppfylle
for å bli godkjent, vises til omtale i kap. 6. Departe-
mentet foreslår at bortfall av vilkårene om at revisor
må være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter
hvert som de forfaller og at vedkommende må være
myndig, skal medføre at godkjenningen kalles tilbake.
Det samme gjelder dersom revisor ikke oppfyller de
foreslåtte krav til etterutdanning. Kravene til praksis
og utdanning for øvrig, vil i praksis alltid være oppfylt
dersom de var oppfylt på godkjenningstidspunktet.
Når det gjelder kravet til hederlig vandel, omfattes
manglende oppfyllelse av dette av den bestemmelse
som foreslås nedenfor om tilbakekalling av godkjen-
ning i forbindelse med klanderverdige forhold m.v.

Utvalget legger til grunn, i samsvar med gjelden-
de rett, at bortfall av rettigheter skal skje automatisk
dersom de formelle vilkår for godkjenningen ikke len-
ger er oppfylt. Dette er etter departementets syn en lite
hensiktsmessig ordning. Dersom det er grunnlag for
tilbakekalling som følge av at revisor anses å være
uskikket, skal dette etter departementets forslag skje
etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, jf.
omtale under pkt. 11.1.5.2. Revisor vil bl.a. ha krav på
begrunnelse og gis klagerett på vedtaket, noe som sy-
nes rimelig vedtakets inngripende karakter tatt i be-
traktning. Departementet ser ingen grunn til at ikke
det samme skal gjelde ved tilbakekalling som skyldes
at vilkårene for godkjenning ikke lenger anses opp-
fylt. Tilbakekalling på dette grunnlag vil kunne være
like inngripende for revisor, noe som tilsier at de sam-
me regler om saksbehandling får anvendelse i de to si-
tuasjoner. Riktignok vil skjønnstemaet være enklere i
disse situasjonene som tradisjonelt har vært betraktet
som «bortfallsituasjoner», men revisor vil uansett
kunne ha innsigelser mot lovtolking og fakta som bør
kunne overprøves av en overordnet instans. For øvrig
vises til verdipapirhandelloven § 12-5, hvor tilbake-
kalling av konsesjon på bakgrunn av at vilkårene for
tillatelsen ikke lenger er til stede, behandles likt med
de øvrige tilbakekallsgrunner.

På denne bakgrunn vil departementet foreslå at
tilbakekalling på grunnlag av at vilkårene for god-
kjennelse ikke lenger er til stede, behandles på samme
måte som tilbakekalling på grunnlag av at revisor an-

ses å være uskikket. Det vises for øvrig til omtalen 
Revisorregisteret i kap. 10. Som det fremgår der 
revisor eller revisjonsselskap etter forslaget ha plikt
å underrette Kredittilsynet dersom det skjer endring
i registrerte opplysninger.

Departementets forslag om at tilbakekalling a
godkjennelse skal skje ved enkeltvedtak, fjerner beh
vet for særregler om revisors adgang til å få tilba
rettigheter dersom det formelle grunnlaget for bortfa
let av rettigheter ikke lenger er tilstede. Etter depar
mentets forslag vil Kredittilsynets vedtak om tilbake
kalling bli stående inntil Kredittilsynet eller overord
net myndighet fatter nytt vedtak i saken. Slikt vedta
vil enten kunne treffes etter forutgående søknad, e
ved at Kredittilsynet av eget initiativ fatter nytt ved
tak, jf. forvaltningsloven § 36 om omgjøring av ved
tak uten klage.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  viser til at utvalget i NOU 1997:9
foreslo at det innføres et skille mellom godkjenninge
og retten til å ivareta revisjonsoppdrag. Fra samme
drag, kap. 3 Godkjenning av revisorer (side 12) i u
valgsinnstillingen, siteres:

«(...) Det innføres et skille mellom godkjenninge
og retten til å ivareta revisjonsoppdrag. Dette legg
til rette for at revisorer fortsatt kan beholde den rev
sortittel som de en gang har fått, selv om de ikke op
fyller alle de kravene som må stilles til en ansvarlig r
visor. Forholdet er av stor betydning for revisorer so
velger å gå inn i offentlig revisjon, intern revisjon elle
andre yrker. Dette muliggjør også at pensjonerte re
sorer ikke bør gi fra seg sin tittel. Bortfall av tittel vi
kun skje som ledd i sanksjon fra Kreditttilsynet.»

K o m i t e e n  merker seg at departementet gå
mot forslaget da de anser det lite heldig dersom go
kjent revisor skal kunne opprettholde den tittel go
kjenningen gir grunnlag for når vilkårene for godkjen
ning er bortfalt.

K o m i t e e n  ser at det her ligger en konflikt ide
revisortitlene ikke er utdanningstitler i tradisjone
forstand, men titler gitt etter offentlig godkjenning
Titlene har til hensikt å vise at vedkommende inneh
rett til å påta seg lovpliktig revisjon. K o m i t e e n  ka
ikke se at det er formålstjenlig å følge den linje depa
tementet foreslår. Utvalget gir etter komiteens oppfa
ning en solid begrunnelse for å innføre et skille. K o
m i t e e n  kan heller ikke se at det er store prinsipie
eller praktiske konsekvenser forbundet med å føl
opp utvalgets tilrådning. Etter en samlet vurderin
slutter k o m i t e e n  seg til utvalgets anbefaling om 
det innføres et skille mellom godkjenningen (tittel) o
retten til å ivareta revisjonsoppdrag. Det fremmes fo
slag til ny § 3-7 ved at innholdet i den foreslåtte § 3
flyttes til forslagets § 3-8 som nytt punkt 1. Forslage
§ 3-8 utgår. I tråd med dette må forslagets § 9-1 før
ledd siste punktum utgå.

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:
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«a.
Lov om revisjon og revisorer
§ 3-7 Tilleggskrav til revisor som reviderer års-

regnskap for revisjonspliktig, skal lyde: 
Revisor som reviderer årsregnskap for revisjons-

pliktig skal i tillegg:
1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler

fastsatt av departementet,
2. ha fast kontorsted i Norge,
3. være bosatt i EØS-stat, og
4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter ka-

pittel 8 i samsvar med regler fastsatt av departe-
mentet.
Kredittilsynet kan gjøre unntak fra kravet om at

revisor skal være bosatt i EØS- stat.
b.
§ 9-1 første ledd skal lyde:
Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som

registrert eller statsautorisert revisor dersom en revi-
sor ikke lenger fyller kravene i § 3-4 nr. 2 eller 3.»

10.1.2.2 Tilbakekalling og suspensjon av godkjen-
ning på grunn av at revisor anses å være uskikket

Sammendrag

Departementet foreslår i likhet med utvalget å vi-
dereføre Kredittilsynets adgang til å trekke tilbake re-
visors godkjennelse der revisor ut fra nærmere angitte
forhold må anses uskikket som revisor.

Utvalget foreslår for det første at tilbakekalling
skal kunne skje der revisor må anses uskikket fordi
vedkommende har «gjort seg skyldig i urettskaffent
forhold som svekker den tillit som er nødvendig for
yrkesutøvelsen». Med «urettskaffent forhold» synes
utvalget å mene at revisor har gjort seg skyldig i straff-
bar handling. Departementet finner ikke begrepet
«urettskaffent forhold» tilstrekkelig klart og foreslår i
likhet med Regjeringsadvokaten at dette erstattes av
«straffbare handlinger». Som straffbare handlinger vil
også regnes straffbare unnlatelser. Når det gjelder lov-
brudd som ikke er straffbare vises det til nærmere
drøftelse nedenfor om tilbakekalling på grunnlag revi-
sors overtredelse av lovbestemte plikter.

I samsvar med gjeldende rett mener departemen-
tet at ikke alle straffbare handlinger bør kunne medfø-
re tilbakekalling av godkjennelsen. For at slike hand-
linger skal medføre at revisor anses uskikket som re-
visor, antar departementet i likhet med utvalget at den
aktuelle straffbare handling må være egnet til å svek-
ke den tillit som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Det
vil ikke være mulig å gi noen uttømmende oversikt
over hvilke straffbare handlinger som vil kunne være
relevant i denne sammenheng. Eksempelvis vil over-
tredelse av straffelovens bestemmelser om vinnings-
forbrytelser, overtredelse av skatte- og avgiftslovgiv-
ningen o.l. normalt måtte anses å svekke revisors tillit
på samme måte som slike forhold vil være relevant

ved vurderingen av om vandelskravet er oppfylt ve
søknad om godkjenning som revisor. Også straffb
overtredelse av revisorloven vil falle inn under det
alternativet. På den annen side vil overtredelse 
f.eks. veitrafikklovgivningen som regel ikke medfør
at revisor må anses uskikket som revisor, selv om lo
bruddet er straffesanksjonert. Ved vurderingen av o
en straffbar handling skal medføre tilbakekalling a
revisors godkjenning bør det også ses hen til hvor 
vorlig forholdet er, jf. at forholdet må være egnet til
svekke den tillit som er nødvendig for yrkesutøvelse
Departementet legger til grunn at det skal noe mer
for å tilbakekalle godkjenning enn for å nekte go
kjenning etter § 3-3 fordi kravet til hederlig vande
ikke er oppfylt.

Kredittilsynet må kunne legge til grunn at reviso
har gjort seg skyldig i en straffbar handling derso
det foreligger en rettskraftig dom i saken. Det samm
må etter departementets vurdering gjelde dersom re
sor har vedtatt et forelegg, eller det foreligger en e
delig påtaleunnlatelse i saken. Et særskilt spørsmå
imidlertid om det også i andre tilfeller kan legges t
grunn at det er begått en straffbar handling. Etter d
partementets syn bør det generelt utvises forsiktig
på dette punkt, idet det ofte vil være tale om en vurd
ring av straffbare forhold som faller utenfor Kredittil
synets forvaltningsområde. Departementet an
imidlertid at vilkåret om straffbar handling bør anse
oppfylt dersom revisor har erkjent forholdet på ann
måte enn ved forelegg, eller en annen offentlig my
dighet har vurdert saken og lagt til grunn at straffeb
er overtrådt, selv om straffesak ikke er reist. Ekse
pelvis bør skattemyndighetenes avgjørelse i sak 
tilleggsskatt kunne legges til grunn for Kredittilsyne
vurdering av tilbakekallsspørsmålet. I slike tilfelle
hvor den forvaltningsmessige klageadgangen ikke
uttømt, må imidlertid Kredittilsynet på selvstendi
grunnlag vurdere om det foreligger tilstrekkelig bev
for å legge til grunn at en straffbar handling har funn
sted. 

Det følger av straffeloven § 29 at domstolene i e
straffesak kan idømme rettighetstap dersom bl.a. 
mene hensyn krever det. Hvis domstolene ikke idø
mer rettighetstap for en revisor som er funnet skyld
i en straffbar handling, vil dette ikke være avgjøren
for Kredittilsynets senere avgjørelse av tilbakekall
spørsmålet, uavhengig av om rettighetstap var pås
fra påtalemyndighetens side. Tilsvarende vil domst
enes idømmelse av rettighetstap, ikke utelukke at K
dittilsynet tilbakekaller revisors godkjennelse.

Dersom revisor er siktet eller tiltalt for et forhold
som kan medføre tilbakekalling av godkjenning so
revisor, foreslår utvalget i samsvar med gjeldende r
at Kredittilsynet skal kunne suspendere godkjenn
sen for en bestemt periode. Departementet viser ti
det vil kunne ta lang tid å få dom i en straffesak. I p
rioden fra revisor blir siktet til det foreligger rettskraf
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tig dom, bør derfor Kredittilsynet ha anledning til å
suspendere vedkommendes rettigheter som revisor, jf.
lovforslaget § 9-2. Ved vurderingen av om vedkom-
mende er siktet, legger departementet den videre be-
tydning av ordet til grunn, jf. Andenæs Norsk straffe-
prosess 2. utgave bind I s. 55: «(...) men uttrykket sik-
tede brukes også som en fellesbetegnelse som
innbefatter såvel den tiltalte som den domfelte (jf.
Innst. s. 181).». Mistanke alene vil ikke være nok til
suspensjon.

I tillegg til tilbakekalling av godkjenning som føl-
ge av straffbar handling, foreslår utvalget at godkjen-
ningen kan tilbakekalles dersom revisor anses uskik-
ket fordi revisor «forsettlig eller grovt uaktsomt har
gjort seg skyldig i mislighold av sine plikter som revi-
sor». Departementet slutter seg til at revisorer som
ikke oppfyller sine profesjonelle plikter bør kunne
miste godkjennelsen som revisor. Departementet fin-
ner det imidlertid noe uklart hva utvalget mener med
«mislighold» av plikter som revisor. Departementet
viser til at revisors plikter normalt vil fremgå av revi-
sorloven eller forskrifter gitt i medhold av den. Ek-
sempelvis vil kravet om å opptre i samsvar med «god
revisjonsskikk» fremgå direkte av loven. Departe-
mentet foreslår at godkjenning skal kunne tilbakekal-
les der revisor overtrer sine plikter etter lov eller for-
skrift, jf. lovforslaget § 9-1 tredje ledd nr. 2. Slike
plikter må ikke nødvendigvis ha hjemmel i revisorlo-
ven, selv om dette vil være det mest praktiske. Som
ovenfor nevnt vil dette alternativet etter omstendighe-
tene også kunne omfatte lovbrudd som ikke er
straffesanksjonert.

Departementet antar i likhet med utvalget at ikke
enhver overtredelse av revisors plikter bør kunne åpne
for tilbakekalling av godkjennelsen. Utvalget foreslår
som nevnt at forsettlig og grovt uaktsom overtredelse
skal kunne medføre tilbakekalling. Etter departemen-
tets syn er det ikke hensiktsmessig å knytte kvalifise-
ringen av revisors overtredelse til disse begrepene.
Det vises bl.a. til Regjeringsadvokatens høringsutta-
lelse hvor det pekes på at det er uklart om begrepene
«forsettlig» og «grovt uaktsomt» skal forstås i slik det
gjøres i erstatningsrettslig eller strafferettslig sam-
menheng. Departementet mener videre at revisors for-
sett eller uaktsomhet med hensyn til overtredelsen
ikke i seg selv bør være avgjørende ved vurderingen
av om godkjenningen skal kalles tilbake. En overtre-
delse av en mindre betydningsfull bestemmelse i revi-
sorlovgivningen kan f.eks. være begått forsettlig, men
bør ikke nødvendigvis kvalifisere til tilbakekalling av
godkjenningen. Departementet foreslår på denne bak-
grunn og under henvisning til Regjeringsadvokatens
høringsuttalelse at godkjenningen som revisor kan
skal kunne trekkes tilbake dersom revisor grovt over-
trer sine plikter etter lov eller forskrift, jf. lovforslaget
§ 9-1 tredje ledd nr. 2.

Det må kreves en kvalifisert overtredelse av rev
sors plikter for at overtredelsen skal anses som gr
Det må foretas en konkret vurdering hvor bl.a. art
og betydningen av den overtrådte plikt og reviso
subjektive forhold må spille inn. Departementet le
ger for øvrig til grunn at momenter som etter gjelde
de rett er relevante ved skillet mellom simpel og gro
uaktsomhet, vil kunne være relevante momenter v
vurderingen av overtredelsens grovhet.

Utvalget foreslår at også simpel uaktsomhet f
revisors side skal kunne kvalifisere til tilbakekallin
av godkjenningen. Forutsetningen er at det foreligg
«særlig skjerpende omstendigheter». Det fremgår
utvalgets merknader at en særlig tenker på gjentag
sestilfellene. Departementet er enig i at gjentatte ov
tredelser av revisors plikter etter omstendighetene 
kunne medføre tilbakekalling, selv om den enkel
overtredelse ikke kan karakteriseres som grov. D
bør etter departementets syn ikke være avgjørende
revisor tidligere er gjort oppmerksom på overtrede
sen, f.eks. i form av merknad fra Kredittilsynet. De
partementet foreslår at godkjenning kan tilbakekall
der revisor grovt eller gjentatte ganger har overtrå
sine plikter etter lov eller forskrifter, jf. lovforslage
§ 9-1 tredje ledd nr. 2. På bakgrunn av departemen
forslag antas alternativet «særlige skjerpende omst
digheter» å være overflødig.

Ved begge de foreslåtte alternativ vil Kredittilsy
net måtte vurdere om revisor ved sin handlemåte 
vist seg uskikket til å være revisor.

For øvrig vises til at Danmark har tilsvarende re
ler for tilbakekalling av revisorgodkjenning. I Norge
finnes tilsvarende regler f.eks. i verdipapirhandell
ven § 12-5 (for verdipapirforetak).

Utvalget foreslår at godkjenning skal kunne tilba
kekalles dersom revisor «unnlater å gi forklaring ell
å medvirke til undersøkelse» etter nærmere ang
regler. Forslaget innebærer en videreføring av gj
dende rett. Departementet viser til at revisor etter d
partementets forslag vil ha forklaringsplikt og plikt ti
å medvirke til undersøkelse etter kredittilsynslove
§ 3, jf. nærmere omtale i kap. 9 om tilsyn. Etter kred
tilsynsloven § 10 annet ledd kan Kredittilsynet gi på
legg og ilegge løpende dagbøter til institusjoner m
som ikke oppfyller pliktene i kredittilsynsloven § 3
Bestemmelsen gjelder generelt for institusjoner 
personer under tilsyn. Ettersom departementet fo
slår at også revisorer skal reguleres av de generelle
stemmelsene i kredittilsynsloven, i motsetning til u
valget som foreslo særskilte regler i revisorloven, m
ner departementet at det ikke er behov for en særs
bestemmelse om tilbakekalling av godkjennelse d
som revisor unnlater å gi forklaring eller å medvirk
til undersøkelse.

Departementet foreslår i samsvar med utvalge
forslag at tilbakekalling av godkjenning som reviso
kan gjøres permanent eller tidsbegrenset, se lovfors
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get § 9-1 siste ledd. Ved vurderingen av om tilbake-
kallet skal være permanent eller tidsbegrenset bør det
foretas en konkret vurdering hvor det avgjørende må
være at vedtaket ikke skal være mer inngripende enn
det som er nødvendig.

Avgjørelsen om å tilbakekalle godkjenningen i de
tilfeller lovens vilkår for dette er oppfylt, vil bero på
et hensiktsmessighetsskjønn. Hovedregelen i norsk
forvaltningsrett er at domstolene ikke prøver forvalt-
ningens utøvelse av hensiktsmessighetsskjønn. De-
partementet viser til at revisor etter departementets
forslag vil ha klagerett etter de alminnelige regler i
forvaltningsloven. Departementet legger derfor til
grunn at domstolens prøvelsesrett bør følge de almin-
nelige forvaltningsrettslige regler om det frie skjønn.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

10.1.2.3 Advarsel og kritikk

Sammendrag

Utvalget foreslår at revisor som hovedregel skal
tildeles advarsel ved simpel uaktsomhet, dvs. ved
overtredelser som ikke anses som grove. I «mindre
vesentlige» saker foreslår utvalget at sanksjonsformen
kritikk skal kunne benyttes. Forslaget tar sikte på å er-
statte gjeldende revisorlov § 14 tredje ledd siste punk-
tum, som gir departementet adgang til å tildele advars-
ler til revisor som har forsømt sine plikter.

Departementet viser til at sanksjonsformen advar-
sel ble innført ved lovrevisjonen i 1989. Bakgrunnen
var et ønske om å formalisere gjeldende praksis, sam-
tidig som det ble ansett å være et «...alt for langt skritt
mellom det å ikke reagere overhodet i et påklaget for-
hold til det å la registreringen eller bevillingen bortfal-
le».

Departementet viser til at tilsynsreglene i revisor-
loven ikke foreslås videreført, i det de alminnelige
reglene i kredittilsynsloven bør gis anvendelse. Etter
departementets syn tilsier dette en harmonisering av
sanksjonsformene overfor revisorer og sanksjonene
overfor andre institusjoner og personer underlagt Kre-
dittilsynets tilsyn. Departementet viser til at sank-
sjonsformen «advarsel» ikke finnes i lovgivningen
som regulerer de øvrige institusjoner og personer un-
derlagt Kredittilsynets tilsyn.

Departementet kan ikke se at det foreligger til-
strekkelige grunner som taler for å opprettholde denne
særskilte reaksjonsformen overfor revisorer. Det vises
til at Kredittilsynet på vanlig måte vil kunne gi merk-
nader til revisor etter tilsyn gjennomført i tråd med
kredittilsynsloven. Etter departementets syn ivaretar
dette behovet for «mellomløsninger».

Departementet går ut fra tilsvarende betraktninger
mot å lovfeste sanksjonsformen «kritikk».

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

10.1.2.4 Bøter

Sammendrag

Utvalget drøfter hvorvidt tilsynsmyndighetene
bør gis adgang til å ilegge bøter, men konkluderer m
at en slik sanksjon ikke bør kunne ilegges administ
tivt.

Departementet viser til at Finansdepartemen
(delegert til Kredittilsynet) allerede har en viss adga
til å ilegge dagbøter dersom Kredittilsynets påleg
ikke etterkommes, jf. kredittilsynsloven § 10 anne
ledd. Denne sanksjonsformen vil kunne gjøres gj
dende overfor revisorer, f.eks. dersom et pålegg 
opplysningsplikt etter kredittilsynsloven § 3 ikke et
terkommes.

Departementet legger til grunn at adgangen ti
ilegge bøter ikke bør utvides i denne omgang. Spø
målet bør eventuelt drøftes på mer generelt grunnl

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

10.1.2.5 Særlig om revisjonsselskaper og deres 
litsmenn 

Sammendrag

Departementet mener i likhet med utvalget 
sanksjonene overfor godkjente revisjonsselskape
hovedsak bør være de samme som overfor fysis
personer. Dette innebærer at et revisjonsselskap s
har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette m
antas å svekke den tillit som er nødvendig for yrkes
øvelsen, eller grovt eller gjentatte ganger har overtr
sine plikter etter lov eller forskrifter, vil kunne miste
godkjennelsen som revisjonsselskap. Videre inneb
rer det at selskapets godkjenning vil kunne kalles 
bake dersom vilkårene for å bli godkjent ikke leng
er oppfylt. Det vises til lovforslagets § 9-1 annet o
tredje ledd. Videre vil godkjenningen kunne suspe
deres for en bestemt tid dersom selskapet siktes 
straffesak, jf. reglene om foretaksstraff i straffelove
kap. 3 a.

Utvalget foreslår at sanksjoner mot selskapet og
skal kunne gjøres gjeldende overfor selskapets tilli
menn, i den grad disse er godkjente revisorer. Fors
get innebærer at f.eks. godkjente revisorer som sitt
styret for et revisjonsselskap skal kunne miste sin 
visorgodkjenning dersom selskapet ikke overhold
sine plikter. En slik særegen form for styreansvar r
ser viktige prinsipielle spørsmål. Departementet k
imidlertid ikke se at utvalget begrunner forslaget næ
mere. Departementet har vanskelig for å se beho
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for særskilte regler om styreansvar i revisjonsselska-
per. Departementet går derfor ikke inn for utvalgets
forslag om at revisjonsselskapets forsømmelse skal
kunne føre til at tillitsvalgtes revisorgodkjenning skal
kunne trekkes tilbake.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

10.1.2.6 Andre spørsmål knyttet til administrative
sanksjoner

Sammendrag

Utvalgets forslag om at forhold som kan ligge til
grunn for tilbakekalling av godkjenning skal foreldes
etter fem år synes å være begrunnet i at slike frister
gjelder i straffesaker. Etter departementets vurdering
er imidlertid tilbakekalling av godkjenning ikke å li-
kestille med en straffereaksjon i denne sammenheng.
Det vil kunne foreligge forhold som er eldre enn fem
år som tilsier at vedkommende ikke lenger bør kunne
utøve virksomhet som revisor, selv om vedkommende
ikke lenger bør kunne straffes for forholdet. Tiden
som har gått vil imidlertid kunne inngå i Kredittilsy-
nets vurdering av om tilbakekalling er en nødvendig
og hensiktsmessig reaksjonsform i det konkrete tilfel-
let. For øvrig vises det til Regjeringsadvokatens hø-
ringsuttalelse som departementet i det vesentligste
slutter seg til. På denne bakgrunn vil ikke departemen-
tet foreslå en foreldelsesfrist som foreslått av utvalget.

Utvalget legger til grunn at vedtak fattet av til-
synsmyndighetene «blir virksomt fra det tidspunktet
klagefristen er utløpt eller klageadgangen er uttømt»,
jf. NOU 1997:9 s. 163. Det foreslås ingen regulering
av dette, noe som kan tilsi at utvalget har lagt til grunn
at dette følger av alminnelig forvaltningsrett. Det føl-
ger imidlertid forutsetningsvis av forvaltningsloven
§ 42 at enkeltvedtak trer i kraft umiddelbart, med min-
dre det besluttes at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Departe-
mentet ser ingen grunn til å foreslå en særregulering
av dette i revisorsaker.

Utvalget foreslår å videreføre bestemmelsen i re-
visorloven § 14 fjerde ledd om domstolenes adgang til
å beslutte at vedtak ikke skal settes i verk før det er av-
sagt dom i saken eller endelig dom foreligger. Depar-
tementet kan ikke se at forslaget er fulgt opp i utval-
gets forslag til lovtekst. Departementet er enig med ut-
valget i at domstolen må ha adgang til å fatte
beslutning om utsatt iverksettelse av vedtak om tilba-
kekalling. Det vises i den sammenheng til de generelle
regler i tvangsfullbyrdelsesloven kap. 15 om midlerti-
dig forføyning, som under nærmere angitte vilkår gir
saksøker rett til å kreve utsatt iverksettelse av slikt
vedtak. Vilkårene for å kreve midlertidig forføyning
er imidlertid strengere enn etter gjeldende revisorlov

§ 14 fjerde ledd, bl.a. ved at revisor må sannsynligg
re at tilsynsmyndighetenes vedtak om tilbakekallin
er ugyldig. Domstolenes utvidede adgang til å beslu
oppsettende virkning i revisorloven § 14 fjerde led
må sees i sammenheng med at revisor etter reviso
ven ikke er gitt klageadgang til overordnet myndighe
jf. Ot.prp. nr. 41 (1962-63) s. 27. Departementet for
slår imidlertid en endring på dette punktet, slik at r
visors klagerett vil reguleres av de alminnelige b
stemmelsene i forvaltningsloven. Etter departeme
tets syn er det derfor ikke lenger behov for å 
domstolene en utvidet adgang til å beslutte uts
iverksettelse, ut over det om følger av tvangsfullby
delsesloven kap. 15.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

10.2 Strafferettslige sanksjoner

10.2.1 Bakgrunn for forslagene og departemente
vurdering

Sammendrag

Straffeansvaret for revisor er regulert i revisorlo
ven § 17 annet til fjerde ledd. Videre følger bestem
melser om straffeansvar for revisor av aksjelove
§ 17-1. Straffeansvar for brudd på revisjonsplikt fø
ger av revisorloven § 17 første ledd.

Åttende rådsdirektiv art. 25 krever at medlemsst
tene skal påse at autoriserte personer kan ileg
«passende sanksjoner» dersom de ikke foretar re
sjon i samsvar med kravene til faglig integritet og ua
hengighet i direktivet.

Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gje
dende rett og for lovutvalgets forslag og høring
instansenes merknader når det gjelder strafferetts
sanksjoner etter revisorloven.

Departementet slutter seg i hovedsak til utvalge
forslag til hvilke bestemmelser som skal være straf
sanksjonerte. For så vidt gjelder overtredelse av re
sors forklaringsplikt m.v., vises til departementets fo
slag om at dette skal reguleres av kredittilsynslove
Overtredelse av denne plikten er etter departemen
syn tilstrekkelig sanksjonert i kredittilsynsloven. De
anses derfor ikke nødvendig med noen ytterligere 
gulering i revisorloven.

Utvalget legger til grunn at forskrifter som gis
med hjemmel i straffebelagte bestemmelser også s
være straffesanksjonerte. Departementet slutter se
dette. Departementet foreslår at overtredelse av 
stemmelsene i § 3-1 tredje ledd om bruk av titlene 
gistret eller statsautorisert revisor straffesanksjoner
Det samme gjelder overtredelse av bestemmels
om revisors uavhengighet og objektivitet som fremg
av §§ 4-1 til 4-7 og bestemmelsene om revisors plik
som framgår av §§ 5-1 til 5-6. Bestemmelsen om 
revisor gjennom revisjonen skal bidra til å forebygg
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og avdekke misligheter og feil, jf. lovforslaget § 5-1
tredje ledd foreslås imidlertid ikke straffesanksjonert.
Likeledes foreslår departementet at brudd på reglene
om revisors taushetsplikt og informasjonsplikt i §§ 6-
1 og 6-2 belegges med straff, samt bestemmelsene i
§§ 7-1 og 7-2 om revisors fratreden og om ny revisor
etter tidligere revisors fratreden. Departementet anser
at de ovenfor nevnte bestemmelser er av vesentlig be-
tydning for utførelsen av revisors virksomhet, slik at
overtredelse bør være straffbar. Departementet fore-
slår videre at grove eller gjentatte brudd på god revi-
sjonsskikk skal kunne straffesanksjoneres.

Utvalget foreslår at brudd på plikter i forbindelse
med særattestasjoner reguleres i særlovgivningen.
Departementet antar at en slik løsning når det gjelder
særattestasjoner vil medføre en mer oversiktlig regel-
verkssituasjon for brukerne av loven, og slutter seg til
utvalgets forslag. Det vises til nærmere omtale av re-
guleringen av særattestasjoner i pkt. 5.3.

Departementet foreslår i motsetning til utvalget at
revisjonsplikten for regnskapspliktige skal fremgå av
revisorloven. I samsvar med dette foreslår departe-
mentet at brudd på revisjonsplikt som følger av revi-
sorloven straffesanksjoneres i revisorloven. Revi-
sjonsplikt vil fortsatt kunne følge også av annet regel-
verk. Det vil i tilfelle måtte fremgå av det aktuelle
regelverk om revisorlovens straffebestemmelse skal
legges til grunn.

Departementet slutter seg til at både uaktsom og
forsettlig overtredelse skal kunne straffes. Revisor har
en sentral rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Dette tilsier etter departementets syn at aktsomhets-
normen for revisor bør være forholdsvis streng.

Videre slutter departementet seg til at medvirk-
ning til brudd på de angitte bestemmelser i samsvar
med gjeldende rett skal være straffbart. Medvirkning
til brudd på revisorlovens bestemmelser vil typisk
kunne forekomme der ansvarlig revisor i revisjonssel-
skap benytter revisormedarbeider eller andre revisorer
i selskapet i forbindelse med revisjonsoppdraget.

Utvalget foreslår at overtredelse av bestemmelse-
ne om revisors uavhengighet skal straffes mildere enn
overtredelse av de øvrige straffesanksjonerte bestem-
melsene i loven. Departementet kan ikke se at utvalget
anfører noen særlig grunn for dette. I likhet med Kre-
dittilsynet, anser departementet at en lavere straffe-
ramme for brudd på bestemmelsene om uavhengighet
vil kunne skape inntrykk av at slike overtredelser tas
mindre alvorlig enn overtredelse av øvrige straffe-
sanksjonerte bestemmelser i revisorloven, noe som
ikke bør være tilfelle. På denne bakgrunn går departe-
mentet inn for at de straffesanksjonerte bestemmelse-
ne skal ha like strafferammer.

Utvalget foreslår en strafferamme på bøter eller
fengsel inntil tre måneder. Dersom «skjerpende om-
stendigheter» foreligger, skal fengsel inntil ett år kun-
ne idømmes. Departementet finner det i denne sam-

menheng naturlig å sammenligne med strafferamm
for personer som bryter andre virksomhetsregler 
Kredittilsynets ansvarsområde. Det følger eksemp
vis av verdipapirhandelloven § 14-3 annet ledd at d
som forsettlig eller uaktsomt overtrer lovens virksom
hetsregler kan straffes med bøter eller fengsel inn
ett år. Departementet finner at dette også er en natu
strafferamme ved revisors lovbrudd. Med en straff
ramme på bøter eller fengsel inntil ett år, ser depar
mentet ingen grunn til å lovfeste at skjerpende o
stendigheter skal kunne medføre strengere str
Domstolene vil på vanlig måte vurdere straffeutm
lingen på bakgrunn av bl.a. overtredelsens karakte

En strafferamme på fengsel inntil ett år, slik de
partementet går inn for, medfører at overtredelser e
anse som forbrytelser etter straffeloven § 2. Depar
mentet ser ikke behov for endringer i reglene for bl
påtalekompetanse som ville følge av økningen i str
ferammen i forhold til gjeldende rett. Det foreslås de
for en særskilt bestemmelse om at overtredelse av
stemmelser gitt i eller i medhold av revisorloven sk
være forseelse, jf. lovforslaget § 9-3 fjerde ledd.

Utvalget peker på at de foreslåtte strafferamme
vil medføre at forholdet foreldes etter to år, jf. straffe
loven § 67. Utvalget foreslår en særlig foreldelsesfr
på fem år. Etter departementets syn bør det forelig
særlige grunner før man fraviker de generelle reg
om foreldelse i straffeloven. Hensynet til påtalemy
dighetenes behov for tilstrekkelig tid til nødvendig e
terforskning må i utgangspunktet forutsettes å væ
hensyntatt i forbindelse med disse generelle friste
Etter departementets syn foreligger det imidlertid sæ
lige hensyn som tilsier en lengre foreldelsesfrist e
to år i revisorsaker. Revisors lovbrudd vil ofte ikk
oppdages før ved gjennomgang av regnskaper i f
bindelse med mistanke om andre straffbare forho
Overtredelsene kan i slike tilfeller ligge langt tilbake
tid. Det vises også til at en særlig foreldelsesfrist 
fem år følger av aksjelovene, og er foreslått i ny reg
skapslov. På denne bakgrunn foreslår departemen
samsvar med utvalgets forslag en særlig foreldels
frist på fem år, jf. lovforslaget § 9-3 siste ledd.

Utvalget foreslår at straffebestemmelsene i rev
sorloven skal få anvendelse, med mindre forhold
rammes av et strengere straffebud. Som det frem
under pkt. 11.2.3 er det imidlertid noe uklart hvilk
konsekvenser dette skal medføre. Departementet v
til at brudd på straffesanksjonerte bestemmelser i 
visorloven vil kunne rammes av straffebud i anne
lovgivning, f.eks. aksjeloven, ligningsloven elle
straffeloven. I slike tilfeller vil i utgangspunktet straf
felovens prinsipper om idealkonkurrens få anvend
se. Dette innebærer at straffebud som tar sikte p
ramme ulike sider av samme handling, vil kunne a
vendes ved siden av hverandre. Utvalgets fors
innebærer en særregulering av slike konkurrensspø
mål, ved at revisorloven ikke skal kunne anvende
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strafferamme. Departementet kan ikke se at utvalget
begrunner forslaget om en slik særbehandling av kon-
kurrensspørsmålet. Etter departementets syn bør de
alminnelige regler om konkurrens få anvendelse. De-
partementet ser ingen grunn til at ikke revisorlovens
straffebestemmelse som utgangspunkt skal få anven-
delse, selv om forholdet også rammes av andre straf-
febud.

For så vidt gjelder revisjonsselskaper, viser depar-
tementet til at slike foretak vil kunne straffes etter de
alminnelige reglene om foretaksstraff i straffeloven
kap. 3 a.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

10.3 Erstatning

10.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementets 
vurdering

Sammendrag

Revisors erstatningsansvar er regulert i revisorlo-
ven § 17 a og i aksjeloven kap. 15. Det følger av disse
bestemmelsene at revisor plikter å erstatte økonomis-
ke tap vedkommende uaktsomt eller forsettlig påfører
oppdragsgiver eller andre under utførelsen av sin opp-
gave. Ansvaret kan lempes etter skadeserstatnings-
loven § 5-2. Dersom revisjonsselskap er valgt som re-
visor, er selskapet og den ansvarlige revisor solidarisk
ansvarlig overfor skadelidte.

EØS-reglene på revisorområdet inneholder ikke
bestemmelser om revisors erstatningsansvar.

Det er i proposisjonen videre redegjort for lovut-
valgets forslag og høringsinstansenes merknader når
det gjelder revisors erstatningsansvar.

Departementet legger som utgangspunkt til grunn
at revisors erstatningsplikt i størst mulig grad bør re-
guleres av de alminnelige lovfestede og ulovfestede
regler i norsk erstatningsrett. Utvalgets forslag bygger
også på dette utgangspunktet.

Departementet har likevel funnet det hensikts-
messig å ta inn hovedregelen om revisors erstatnings-
ansvar i revisorloven, jf. lovforslaget § 8-1. Dette har
bl.a. sammenheng med behovet for en bestemmelse
om solidaransvar mellom revisjonsselskap og revisor
som er nærmere omtalt nedenfor. Det foreslås en be-
stemmelse om revisors erstatningsansvar tilsvarende
de nye aksjelovene § 17-1 første ledd som igjen svarer
til gjeldende aksjelov §§ 15-1 og 15-2 første ledd.

Departementet vil i likhet med utvalget ikke fore-
slå regler som begrenser av revisors erstatningsan-
svar. Det bør kreves sterke grunner for å fravike det
alminnelige utgangspunktet om at skadelidte skal ha
full dekning av sitt økonomiske tap.

Departementet går videre inn for å videreføre 
solidaransvar mellom revisjonsselskap og ansvar
revisor. Utvalget har begrenset solidaransvaret til t
feller der revisjonsselskapet er valgt til revisor. Ersta
ningsansvaret for revisor er imidlertid ikke begrens
til oppdrag som gjelder lovpliktig revisjon. Departe
mentet foreslår en endring i gjeldende rett på de
punktet ved at solidaransvaret foreslås gjort gene
ved all virksomhet revisjonsselskapet utfører. Ett
departementets syn kan dette bidra til å heve inte
kontrollen i revisjonsselskapene. Departementet fo
slår i samsvar med gjeldende rett og utvalgets fors
at solidaransvaret bare skal gjelde i forholdet mello
revisjonsselskapet og registrert eller statsautorisert
visor, dvs. de som kan være ansvarlig revisor i re
sjonsselskapet. For revisjonsmedarbeidere vil d
gjelde et alminnelig arbeidsgiveransvar.

Videre går departementet i likhet med utvalget in
for å lovfeste en henvisning til lempingsregelen i sk
deerstatningsloven § 5-2 i revisorloven. En tilsvare
de bestemmelse finnes de nye i aksjelovene § 17-2

For så vidt gjelder foreldelse av revisors ersta
ningsansvar, anser departementet at dette er en g
rell problemstilling som bør finne sin løsning i dom
stolene.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

11. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE 
KONSEKVENSER

Sammendrag

Det foreslås ikke endringer i revisjonsomfang
eller revisjonsinnhold som antas å føre til vesentli
endringer i de totale kostnader, verken for offentlig
myndigheter eller for brukerne av revisors tjenester

De vesentligste administrative konsekvenser v
være knyttet til økte krav til praksis og innføringen a
ny praktisk prøve som grunnlag for offentlig godkjen
ning som registrert eller statsautorisert revisor. D
legges opp til at praksisprøven vil organiseres av 
institusjoner som forestår revisorutdanningen, og 
tilsynsmyndighetene vil kvalitetskontrollere oppleg
gene. Forvaltningen av godkjenningsordningene a
tas å medføre noe høyere kostnader enn i dag, m
ikke merkostnader av et vesentlig omfang.

Den lovbestemte etterutdanningen antas fortsa
skje ved at arbeidsgivere og revisorforeninger avh
der kurs. Det er vanskelig å anslå hvilke kostnad
dette vil medføre. Ettersom revisorforeningene aller
de i dag krever at medlemmene gjennomgår etter
danning, antas det at forslaget om lovfesting av et s
krav ikke vil medføre merkostnader av betydnin
Samtidig vil høyere kvalifiserte revisorer bidra til øk
produktivitet og reduserte kostnader. Totalvirkning
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ne avhenger av en rekke forhold, og lar seg ikke tall-
feste med en rimelig grad av sikkerhet.

Det er foreslått en egen bestemmelse om hvilke
forhold revisor skal påpeke overfor den revisjonsplik-
tiges ledelse. Denne bestemmelsen antas på sikt å bi-
dra til høyere kvalitet på regnskapsinformasjonen. Be-
stemmelsen antas videre å ville bidra til bekjempelsen
av økonomisk kriminalitet. Dette vil kunne bidra til en
samfunnsmessig økonomisk gevinst.

Komiteens merknader

K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag.

12. MERKNADER TIL DE ENKELTE BE-
STEMMELSER

K o m i t e e n  viser til kap. 13 i proposisjonen.
K o m i t e e n  slutter seg til forslagene til bestemmel-
ser i proposisjonen med de unntak som er gjort neden-
for:

til revisorloven § 2-2 Krav om registrert eller
statsautorisert revisor

K o m i t e e n  viser til merknader under avsnitt
3.1.1 og 3.2.1 foran. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Ven-
stre, viser til merknader under avsnitt 3.2.1 foran hvor
flertallet foreslår at lovforslagets § 2-2 første ledd an-
net punktum utgår.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e  vi-
ser til at disse medlemmer under avsnitt 3.2.1 foran tar
opp forslaget i proposisjonen til revisorloven § 2-2
første ledd annet punktum.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at disse medlemmer under avsnitt 3.1.1 har
satt frem forslag om et tredje ledd til § 2-2 vedrørende
forholdet mellom kommune- eller fylkesrevisjon og
kommunale selskaper.

til revisorloven § 3-2 Utdanning

K o m i t e e n  viser til merknad under avsnitt 5.2.1
foran og fremmer i tråd med finansministerens brev til
komiteen 19. august 1998 følgende forslag:

«Lov om revisjon og revisorer

§ 3-2 annet ledd første punktum skal lyde:

Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig revi-
sorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk eller

sosialøkonomisk profesjonsutdanning eller annen 
danning som er godkjent av Kredittilsynet.»

(Endringen i forhold til forslaget i proposisjonen
er understreket.)

til revisorloven § 3-3 Praksis

K o m i t e e n  viser til merknader til § 3-2 foran
vedrørende siviløkonomutdanning. I brev fra finan
ministeren til komiteen 22. oktober 1998 pkt 8.3 si
finansministeren seg enig i at revisorloven § 3-3 ann
ledd bør utformes i samsvar med den retting som
foreslått i § 3-2 annet ledd, ved at siviløkonomutda
ning nevnes særskilt. 

K o m i t e e n  tar opp forslag i tråd med dette.

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

«Lov om revisjon og revisorer

§ 3-3 annet ledd skal lyde:

Minst to år av praksistiden skal gjennomføres e
ter bestått revisorutdanning, siviløkonomutdannin
juridisk eller sosialøkonomisk profesjonsutdannin
eller annen utdanning som er godkjent av Kredittils
net etter § 3-2 annet ledd første punktum.»

(Endringer i forhold til forslaget i proposisjonen
er understreket.)

K o m i t e e n  viser til merknader og forslag til § 3
3 fjerde ledd under avsnitt 5.3.1 foran.

K o m i t e e n  viser til at forslaget fra Fremskritts
partiet, Høyre og Tverrpolitisk Folkevalgte har subs
diær støtte fra komiteens medlemmer fra Kristel
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, og til at dette fo
slaget er ført til komiteens tilråding under kapittel 1

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t
viser til at d i s s e  m e d l e m m e r  under avsnitt 5.3
foran har fremmet forslag til endring av lovforslage
§ 3-3 fjerde ledd.

til revisorloven § 3-7 Tilleggskrav til revisor som
reviderer årsregnskap for revisjonspliktig

K o m i t e e n  viser til merknader og forslag unde
avsnitt 10.1.2.1. K o m i t e e n  viser til at forslaget
proposisjonen til § 3-7 utgår og at forslaget i propos
sjonen til § 3-8, med endring, inngår som § 3-7 i k
miteens tilråding under kapittel 14 i denne innstilling
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til revisorloven § 5-4 Nummererte brev

K o m i t e e n  viser til merknader og forslag under
avsnitt 4.2.1.

til revisorloven § 5-5 Oppbevaring

K o m i t e e n  viser til merknader og forslag under
avsnitt 4.2.1.

til revisorloven § 9-1

K o m i t e e n  viser til merknader og forslag under
avsnitt 10.1.2.1.

til allmennaksjeloven § 20-6

K o m i t e e n  viser til følgende sitat fra pkt. 2 i fi-
nansministerens brev til komiteen 19. august 1998:

«I proposisjonen er det fremmet forslag om end-
ringer i de vedtatte, men ikke ikrafttrådte aksjelovene.
I lovforslaget pkt. 21 er det foreslått endringer i all-
mennaksjeloven § 20-6. Bestemmelsens første ledd,
hvor endringene er foreslått, består av to setninger.
Den foreslåtte endring gjelder bare første punktum i
første ledd. Dette kommer imidlertid ikke frem i lov-
forslaget hvor det heter: «§ 20-6 første ledd skal ly-
de:». Dette skyldes en inkurie. Departementet gjør
oppmerksom på at «§ 20-6 første ledd skal lyde» bør
erstattes med «§ 20-6 første ledd første punktum skal
lyde». Det vises til sammenligning til endringen av til-
svarende bestemmelse i aksjeloven, jf. lovforslaget
pkt. 20.»

K o m i t e e n  foreslår at lovforslagets formulering
«§ 20-6 første ledd skal lyde», erstattes med «§ 20-6
første ledd første punktum skal lyde».

13. FORSLAG FRA MINDRETALL

13.1 Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti:

Forslag 1

I lov om revisjon og revisorer skal følgende para-
grafer lyde:

§ 2-2 tredje ledd skal lyde:
Kongen kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle

gjøre unntak fra plikten etter første ledd til å ha regis-
trert eller statsautorisert revisor og kan på samme
måte bestemme at i et selskap der én eller flere kom-
muner har mer enn femti prosent av stemmene, kan
kommune- eller fylkesrevisjonen velges som revisor.
Bestemmelsen i kapittel 6 om revisors taushetsplikt
og opplysningsplikt gjelder i så fall tilsvarende.

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan godkjenne inntil to års praksis

fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk-

somhet eller annen relevant virksomhet som prak
etter første ledd. De kan gi nærmere regler om at in
tre års praksis fra kommunal- og fylkeskommunal r
visjon og skatterevisjon kan godkjennes som prak
etter første ledd.

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og 
Venstre:

Forslag 2

I lov om revisjon og revisorer skal følgende par
grafer lyde:

§ 2-2 første ledd annet punktum skal lyde:
For foretak som nevnt i regnskapsloven § 1-

skal årsregnskapet revideres av minst én statsaut
sert revisor.

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praks

fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk
somhet eller annen relevant virksomhet som prak
etter første ledd.

14. KOMITEENS TILRÅDING

K o m i t e e n  viser til proposisjonen og til det som
står foran og rår Odelstinget til å gjøre slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om revisjon og revisorer (revisorloven).

Kapittel 1Virkeområde

§ 1-1 Virkeområde

Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning a
revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen 
revisors oppgaver.

Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap sk
foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov. 
svarende gjelder revisjon av årsregnskap for noen s
ikke er revisjonspliktig, dersom revisor i revisjonsbe
retning eller på annen måte gir uttrykk for at regnsk
pet er revidert.

Revisor som utfører rådgivning eller andre tjene
ter for revisjonspliktige, skal utøve sin virksomhet
samsvar med § 4-4, § 5-2 annet ledd, § 5-3, § 5-5
§ 6-1. For en revisor som bekrefter opplysninger ove
for offentlige myndigheter, gjelder i tillegg § 3-7
§§ 4-1 til 4-6 og § 5-4.

Kongen fastsetter regler om denne lovs anvend
se på Svalbard, og kan fastsette særlige regler un
hensyn til de stedlige forhold.

Kapittel 2 Revisjonsplikt mv.

§ 2-1 Revisjonsplikt
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Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 før-
ste ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en re-
gistrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar
med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i
eller i medhold av lov.

Revisjonsplikt etter første ledd gjelder ikke der-
som driftsinntektene av den samlede virksomhet er
mindre enn fem millioner kroner. Viser årsregnskapet
driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer
revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret.
Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskapsår
synker under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten
bort med virkning fra og med det tredje regnskapsåret.
Unntaket i første til tredje punktum gjelder ikke:
1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 
2. regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven

§ 1-2 første ledd nr. 4 der antallet deltakere over-
stiger fem, 

3. kommandittselskap hvor komplementaren er en
juridisk person hvor ikke noen av deltakerne har
personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for
deler som til sammen utgjør den juridiske perso-
nens samlede forpliktelser, eller 

4. ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er ju-
ridiske personer hvor ikke noen av deltakerne har
personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for
deler som til sammen utgjør den juridiske perso-
nens samlede forpliktelser.
Unntaket etter annet ledd gjelder ikke når revi-

sjonsplikt følger av annen lov eller forskrift gitt med
hjemmel i lov.

Unntaket etter annet ledd gjelder ikke foretak som
er pliktig til å utarbeide konsernregnskap.

§ 2-2 Krav om registrert eller statsautorisert revisor

Årsregnskapet til revisjonspliktige etter § 2-1 skal
revideres av minst én registrert eller statsautorisert re-
visor.

Revisjon som nevnt i første ledd kan utføres av re-
visjonsselskap som er godkjent av Kredittilsynet. Re-
visjonsselskapet skal utpeke en ansvarlig revisor for
hvert oppdrag. Ansvarlig revisor skal være registrert
eller statsautorisert revisor i samsvar med kravene i
første ledd.

Kapittel 3Godkjenning av revisorer

§ 3-1 Godkjenning fra Kredittilsynet

Registrerte og statsautoriserte revisorer må være
godkjente av Kredittilsynet. Godkjenning gis perso-
ner som oppfyller kravene i §§ 3-2 til 3-3 og § 3-4.

Revisjonsselskap som reviderer årsregnskap for
revisjonspliktige må være godkjent av Kredittilsynet.
Godkjenning gis selskap som oppfyller kravene i § 3-
5.

Titlene «registrert revisor» og «statsautorisert r
visor» kan bare benyttes av den som er godkjent e
reglene i dette kapittel.

§ 3-2 Utdanning

Registrert revisor skal ha bestått treårig revisoru
danning etter fastsatt rammeplan.

Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig re
sorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk elle
sosialøkonomisk profesjonsutdanning eller annen 
danning som er godkjent av Kredittilsynet. Vedkom
mende skal i tillegg ha bestått høyere revisorutda
ning med normert varighet på minst ett og et halvt 

Utdanning ved universiteter og høyskoler i utlan
det kan godkjennes på linje med norsk utdanning d
som den tilsvarer utdanning som nevnt i første og a
net ledd.

Departementet kan gi nærmere regler om revis
utdanning, høyere revisorutdanning og utenlandsk 
danning, herunder krav til eksamen og karakternivå

§ 3-3 Praksis

Registrerte og statsautoriserte revisorer skal 
minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnsk
eller tilsvarende økonomiske oppgjør.

Minst to år av praksistiden skal gjennomføres e
ter bestått revisorutdanning, siviløkonomutdannin
juridisk eller sosialøkonomisk profesjonsutdannin
eller annen utdanning som er godkjent av Kredittils
net etter § 3-2 annet ledd første punktum.

Minst to år av praksistiden skal finne sted und
ledelse av en person som er registrert eller statsaut
sert revisor.

Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praks
fra internrevisjon, offentlig revisjon, ettersynsvirk
somhet eller annen relevant virksomhet som prak
etter første ledd. Departementet kan gi nærmere re
om at inntil to års praksis fra kommunal- og fylkes
kommunal revisjon og skatterevisjon kan godkjenn
som praksis etter første ledd.

Revisor skal ha gjennomgått en praktisk prøve 
ter avsluttet teoretisk og praktisk opplæring som d
kumenterer at vedkommende er egnet til å påta seg
visjonsoppdrag.

Den praktiske opplæringen skal finne sted i Norg
eller i annet EØS-land. Den praktiske prøven so
nevnt i femte ledd skal gjennomføres i Norge.

Departementet kan gi nærmere regler om hva s
skal regnes som variert praksis etter første ledd 
hvilke krav som skal stilles til praktisk prøve ette
femte ledd.

§ 3-4 Krav til vandel mv.

Den som skal godkjennes som registrert ell
statsautorisert revisor må:
1. ha ført en hederlig vandel, 
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2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter
hvert som de forfaller, og 

3. være myndig.

§ 3-5 Godkjenning av revisjonsselskaper

Et revisjonsselskap skal være organisert som an-
svarlige selskap, aksjeselskap eller allmennaksjesel-
skap og oppfylle følgende vilkår:
1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både

medlemmene og varamedlemmene er revisorer
som er godkjent etter denne lov eller av myndig-
hetene i annet EØS-land eller et land Norge har
inngått avtale om gjensidig godkjenning av revi-
sorer med, 

2. revisorer eller revisjonsselskap som oppfyller kra-
vene i nr. 1, skal inneha mer enn halvparten av ak-
sje- eller innskuddskapitalen og stemmene i sel-
skapet, 

3. i henhold til selskapsavtale eller vedtekter skal
gyldig vedtak i selskapsmøte eller generalforsam-
ling ikke kunne treffes med mindre minst halvpar-
ten av både de stemmeberettigede og den samlede
selskapskapital har stemt for, 

4. selskapet skal være i stand til å oppfylle sine for-
pliktelser etter hvert som de forfaller, og 

5. selskapet skal ha fast kontorsted i Norge.
Departementet kan gi nærmere regler om vilkåre-

ne for godkjenning av revisjonsselskaper. Kredittilsy-
net kan i enkeltvedtak gjøre tidsbegrenset unntak fra
kravet i første ledd nr. 1 om at et flertall av styremed-
lemmene skal være revisorer og kravet i første ledd nr.
2.

§ 3-6 Godkjenning av revisorer fra andre land

Bestemmelsene i §§ 3-2 til 3-4 er ikke til hinder
for at revisorer som er godkjent i et annet EØS-land
eller et land Norge har inngått avtale om gjensidig
godkjenning av revisorer med, kan godkjennes som
registrert eller statsautorisert revisor dersom:
1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar

med regler fastsatt av departementet, og 
2. vilkårene i § 3-4 er oppfylt.

Departementet kan gi nærmere regler om vilkår
for godkjennelse av utenlandske revisorer.

§ 3-7Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregn-
skap for revisjonspliktig

Revisor som reviderer årsregnskap for revisjons-
pliktig skal i tillegg:
1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler

fastsatt av departementet,
2. ha fast kontorsted i Norge, 
3. være bosatt i EØS-stat, og 
4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter ka-

pittel 8 i samsvar med regler fastsatt av departe-
mentet.

Kredittilsynet kan gjøre unntak fra kravet om a
revisor skal være bosatt i EØS-stat.

Kapittel 4 Revisors uavhengighet og objektivitet

§ 4-1 Generelle krav til uavhengighet og objektivit

Har en revisor eller en revisors nærstående 
fjerde ledd) en slik tilknytning til den revisjonsplikti-
ge eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette k
svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, ka
vedkommende ikke revidere den revisjonspliktige
årsregnskap. Det samme gjelder dersom det forelig
andre særlige forhold som er egnet til å svekke tillit
til revisor.

Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke rev
deres av:
1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige el

for øvrig står i et samarbeids-, underordning
eller avhengighetsforhold til denne eller til noe
som er nevnt i nr. 2 til 5, 

2. den som har eierandeler i, er innehaver av e
deltaker i det revisjonspliktige foretaket, 

3. den som har fordring eller gjeld hos den revisjon
pliktige med unntak av utestående honorar for 
to siste regnskapsår (det samme gjelder for sikk
hetsstillelser), 

4. den som er medlem eller varamedlem av den re
sjonspliktiges styrende organer eller kontrollko
mité, eller er daglig leder hos den revisjonsplikt
ge, 

5. den som har ansvaret for eller deltar i utførels
av den revisjonspliktiges regnskapsføring eller u
arbeidelsen av årsberetningen, eller gir konkre
anbefalinger om vurdering av poster i årsregnsk
pet eller i oppgaver til offentlige myndigheter.
Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke rev

deres av den som har nærstående som nevnt i fje
ledd som har et forhold til den revisjonspliktige so
nevnt i annet ledd nr. 2 til 5. Denne bestemmelsen
ikke til hinder for at revisor kan ha nærstående so
nevnt i fjerde ledd nr. 3 til 5 med eierandel eller me
lomværende mv. som nevnt i annet ledd nr. 2 og
med mindre disse er vesentlige.

Som revisors nærstående regnes:
1. ektefelle og en person som vedkommende b

sammen med i ekteskapslignende forhold, 
2. mindreårige barn til vedkommende selv, sam

mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 o
som vedkommende bor sammen med, 

3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigen
linje og søsken, 

4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigen
linje og søsken til en person som nevnt under 
1, og 

5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ek
skapslignende forhold med, noen som er nev
under nr. 3.
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Den som etter reglene i dette kapittel ikke kan re-
videre årsregnskap avlagt av morselskapet, kan heller
ikke revidere årsregnskap avlagt av datterselskap.

§ 4-2 Revisjonsselskap

Ingen kan være ansvarlig revisor når andre reviso-
rer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet eller
medlemmer eller varamedlemmer i revisjonsselska-
pets styrende organer har et forhold til den revisjons-
pliktige som nevnt i § 4-1 første eller annet ledd.

Første ledd gjelder også når aksjeeier eller delta-
ker som innehar mer enn 10 prosent av aksje- eller
innskuddskapitalen og stemmene i revisjonsselskapet,
har et forhold som nevnt til den revisjonspliktige. Ei-
erandel eller mellomværende mv. som nevnt i § 4-1
annet ledd nr. 2 og 3 har ikke betydning for revisors
uavhengighet med mindre disse er vesentlige.

Ingen kan være ansvarlig revisor når personer
som nevnt i første og annet ledd har nærstående som
nevnt i § 4-1 fjerde ledd nr. 1 til 3 som står i et forhold
til den revisjonspliktige som nevnt i § 4-1 annet ledd
nr. 2 til 5. Eierandel eller mellomværende mv. som
nevnt i § 4-1 annet ledd nr. 2 og 3 har ikke betydning
for revisors uavhengighet med mindre disse er vesent-
lige.

Et revisjonsselskap kan ikke revidere årsregnskap
for en revisjonspliktig dersom selskapet eller dets
morselskap står i et forhold til den revisjonspliktige
som nevnt i § 4-1 første, annet eller femte ledd. Depar-
tementet kan i forskrift fastsette at denne bestemmel-
sen skal gjelde tilsvarende for andre selskaper i kon-
sern.

§ 4-3 Bruk av medarbeidere

Det kan bare benyttes revisjonsmedarbeidere som
oppfyller kravene i § 4-1.

§ 4-4 Deltakelse i annen virksomhet

Revisor eller revisjonsselskap kan ikke delta i
eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan
føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt
med interessene til oppdragsgiverne eller på annen
måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren eller re-
visjonsselskapet.

§ 4-5 Rådgivningstjenester mv.

Revisor som reviderer årsregnskap for en revi-
sjonspliktig kan ikke utføre rådgivnings- eller andre
tjenester for den revisjonspliktige, dersom dette er eg-
net til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengig-
het og objektivitet.

Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under
den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrollopp-
gaver.

Revisor kan ikke opptre som fullmektig for de
revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bistan
i skattesaker etter domstolloven § 218.

I revisjonsselskap gjelder denne bestemmelse 
svarende for revisor som ikke er ansvarlig revisor.

§ 4-6 Andre forhold

Revisor skal påse at honoraret fra en klient, 
gruppe samarbeidende klienter eller fra en og sam
kilde ikke utgjør en så stor del av revisors samlede h
norarer at det er egnet til å påvirke eller reise tvil o
revisors uavhengighet og objektivitet.

§ 4-7 Samarbeidsavtaler, eierandeler mv.

For samarbeidende revisorer som fremstår ut
som et fellesskap, gjelder bestemmelsene i dette 
pittel som om de var et revisjonsselskap.

Dersom en revisor eller et revisjonsselskap har 
erandeler i et foretak som utfører rådgivnings- ell
andre tjenester, skal disse ses under ett i forhold til 
stemmelsene i dette kapittel.

Årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke revi
deres av den som har samarbeidsavtale med noen 
utfører rådgivnings- eller andre tjenester dersom de
er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors ua
hengighet og objektivitet. Departementet kan i fo
skrift bestemme at reglene i dette kapittel skal gjel
når det foreligger en slik samarbeidsavtale.

§ 4-8 Unntak

Kredittilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fr
§ 4-1 annet og tredje ledd, § 4-2 og § 4-3, når særl
grunner tilsier det.

Kapittel 5 Revisors oppgaver ved revisjon av års-
regnskap mv.

§ 5-1 Revisjonens innhold

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarb
det og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og o
den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og do
kumentasjon av regnskapsopplysninger i samsv
med lov og forskrifter. Revisor skal vurdere om opp
lysninger i årsberetningen om årsregnskapet, foruts
ningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse a
overskudd eller dekning av tap er i samsvar med l
og forskrifter, og om opplysningene er konsistent m
årsregnskapet.

Revisor skal se etter at den revisjonspliktige h
ordnet formuesforvaltningen på en betryggende m
og med forsvarlig kontroll.

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å fore
bygge og avdekke misligheter og feil.

§ 5-2 Revisors plikter



Innst. O. nr. 25. – 1998-99 64

m-
be-
or-
-

ig
t syv
per

en
n-
er

e-
d

m

m-

in
-
in-

ka-
il
r i
-

m
al
elt

es

net
r

nt-
om
ers
er
re

r-
for
jel-

ts-
til
n-
ke
Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn,
herunder vurdere risikoen for at det kan foreligge feil-
informasjon i årsregnskapet som følge av misligheter
og feil. Revisor skal påse at vedkommende har til-
strekkelig grunnlag til å vurdere om det foreligger
brudd på lover og forskrifter av vesentlig betydning
for årsregnskapet.

Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med
god revisjonsskikk.

Den revisjonspliktige skal gi revisor adgang til å
foreta de undersøkelser revisor finner nødvendig, og
gi revisor adgang til de opplysninger denne krever for
utførelsen av sitt oppdrag.

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold
overfor den revisjonspliktiges ledelse:
1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og

oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, 

2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrol-
len med formuesforvaltningen, 

3. misligheter og feil som kan medføre feilinforma-
sjon i årsregnskapet, 

4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av sty-
ret, bedriftsforsamlingen, representantskapet eller
daglig leder, 

5. begrunnelse for manglende underskrift ved be-
kreftelser overfor offentlige myndigheter som gis
i henhold til lov eller forskrift, og 

6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 7-1.

§ 5-3 Dokumentasjon av oppdrag

Revisor skal kunne dokumentere hvordan revisjo-
nen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på en
måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og et-
terprøve revisors konklusjoner. Forhold som tilsier at
det kan foreligge misligheter eller feil, skal kunne do-
kumenteres særskilt med angivelse hva revisor har
foretatt seg i den anledning.

Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i denne
forbindelse fraråder en annen revisor å påta seg opp-
draget i henhold til § 7-2, skal dette kunne dokumen-
teres og begrunnes. Også en ny revisors begrunnelse
for å påta seg et oppdrag i strid med den tidligere re-
visors råd skal dokumenteres.

Ved utføring av rådgivning og andre tjenester for
revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere opp-
dragets art, omfang og eventuell anbefaling. Slike tje-
nester skal faktureres særskilt med en angivelse av
oppdragets art.

§ 5-4 Nummererte brev

Brev med påpekninger som nevnt i § 5-2 fjerde
ledd skal nummereres fortløpende.

§ 5-5 Oppbevaring

Revisor skal oppbevare dokumentasjon og nu
mererte brev etter dette kapittel på en ordnet og 
tryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder k
respondanse i tilknytning til rådgivning. Departemen
tet kan gi nærmere regler om oppbevaringsmåten.

§ 5-6 Revisjonsberetning

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unød
opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og senes
måneder etter regnskapsårets slutt. For aksjeselska
eller allmennaksjeselskaper gjelder likevel aksjelov
§ 7-4 annet punktum og allmennaksjeloven § 7-4 a
net punktum. Revisjonsberetning skal avgis også d
årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig.

I revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at r
visjonen er utført i samsvar med lov, forskrift og go
revisjonsskikk.

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg o
følgende forhold:
1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i sa

svar med lov og forskrifter, 
2. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt s

plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig regis
trering og dokumentasjon av regnskapsopplysn
ger, 

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregns
pet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag t
anvendelse av overskudd eller dekning av tap, e
samvar med lov og forskrifter, samt om opplys
ningene er konsistent med årsregnskapet.
Dersom regnskapet ikke gir de opplysninger o

foretakets resultat og stilling som burde vært gitt, sk
revisor presisere dette eller ta forbehold og eventu
gi nødvendige tilleggsopplysninger i sin beretning.

Finner revisor at regnskapet ikke bør fastsett
slik det foreligger, skal dette angis særskilt.

Dersom revisor ved sine undersøkelser har fun
at det foreligger forhold som kan føre til ansvar fo
medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representa
skapet eller daglig leder, skal det gjøres merknad 
dette i revisjonsberetningen. Revisor skal også ell
gi opplysning om forhold som vedkommende men
bør gjøres kjent for den revisjonspliktiges deltake
eller aksjeeiere.

Revisor som reviderer årsregnskap for et mo
selskap skal avgi en særskilt revisjonsberetning 
konsernet. Bestemmelsene i første til sjette ledd g
der tilsvarende.

Kapittel 6 Revisors taushetsplikt og opplysnings-
plikt

§ 6-1 Revisors taushetsplikt

Revisor og revisors medarbeidere har taushe
plikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap 
med mindre annet følger av lov, eller den opplysni
gene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ik
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ikke utnytte slike opplysninger i egen virksomhet eller
i tjeneste eller arbeid for andre.

En revisor som foretar kontroll av en annen revi-
sors revisjonsoppdrag, kan i forbindelse med denne
kontrollen gis opplysninger og dokumentasjon uten
hinder av den andre revisorens taushetsplikt etter før-
ste ledd. Taushetsplikten etter første ledd gjelder til-
svarende for den revisoren som foretar kontrollen.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at
en revisor som reviderer årsregnskap for et datter-
selskap, et tilknyttet selskap eller en felleskontrollert
virksomhet gir nødvendige opplysninger til den revi-
sor som reviderer årsregnskap for morselskapet, et
selskap med betydelig innflytelse eller deltakere som
kontrollerer virksomheten.

Uten hinder av bestemmelsen i første ledd eller
avtalt taushetsplikt kan revisor avgi forklaring og
fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsopp-
drag eller andre tjenester til politiet når det er åpnet et-
terforskning i straffesak. Revisor kan videre underret-
te politiet dersom det i forbindelse med revisjonsopp-
drag eller andre tjenester fremkommer forhold som
gir grunn til mistanke om at det er foretatt en straffbar
handling.

Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er
avsluttet.

§ 6-2 Revisors opplysningsplikt

Revisor skal innenfor rammen av oppdraget gi
opplysninger om forhold vedrørende den revisjons-
pliktige som revisor har fått kjennskap til under revi-
sjonen når dette kreves av en aksjeeier på generalfor-
samlingen, deltaker i selskapsmøte, medlem av be-
driftsforsamling, kontrollkomité eller styre, daglig
leder, eller en gransker. Plikten til å gi opplysninger
gjelder ikke dersom de opplysninger som kreves ikke
kan gis uten uforholdsmessig skade for den revisjons-
pliktige.

Får revisor utenfor møte anmodning om å gi infor-
masjon til et medlem av bedriftsforsamlingen, kon-
trollkomiteen eller styret, kan revisor kreve å få gi
svar i møte i vedkommende organ.

Når det kreves av en revisor som reviderer års-
regnskap for et morselskap, et selskap med betydelig
innflytelse eller deltakere i felleskontrollert virksom-
het, plikter den revisor som reviderer årsregnskap i et
datterselskap, tilknyttet et selskap eller en felleskon-
trollert virksomhet å gi nødvendige opplysninger.

Dersom den revisjonspliktige ikke oppfyller en
plikt etter lov eller forskrift til å utlevere bestemte do-
kumenter til offentlige myndigheter, skal revisor etter
forespørsel fra vedkommende myndighet utlevere
kopi av dokumenter som revisor har i sin besittelse.

Kapittel 7 Revisors fratreden

§ 7-1 Revisors rett og plikt til å si fra seg et reviso
oppdrag

Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fr
seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig n
revisoren under sitt arbeid har avdekket og påpekt 
sentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjon
pliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikk
iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholden

Dersom det ikke foreligger forhold som nevnt 
første ledd har revisor bare rett til ensidig å si fra s
oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet til å op
fylle sine plikter etter denne lov eller det foreligge
andre særlige grunner.

Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig for
håndsvarsel før vedkommende sier fra seg oppdra
som revisor. Revisor skal uten ugrunnet opphold 
melding til Foretaksregisteret om at oppdraget er a
sluttet.

§ 7-2 Ny revisor

Før en revisor påtar seg å revidere årsregnskap
en revisjonspliktig skal revisoren be om en uttalel
fra den revisjonspliktiges forrige revisor om hvorvid
det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikk
bør påta seg oppdraget. Den forrige revisoren s
uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig om begru
nelsen for sin fratreden.

Den revisjonspliktiges forrige revisor skal ute
hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dok
mentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye revis
ren ber om det og dette kan ha betydning for den fre
tidige revisjonen.

Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid m
den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette d
kumenteres, jf. § 5-3 annet ledd.

Kapittel 8 Erstatning

§ 8-1 Erstatningsansvar

Revisor plikter å erstatte skade som denne forse
lig eller uaktsomt har voldt under utførelsen av s
oppdrag.

Et revisjonsselskap er solidarisk ansvarlig med 
revisor som har utført oppdraget på dets vegne.

§ 8-2 Lemping

Erstatningsansvar etter § 8-1 kan lempes etter 
om skadeerstatning § 5-2.

Kapittel 9 Tilbakekalling av godkjenning, sanks-
joner mv.

§ 9-1 Tilbakekalling av godkjenning

Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som
registrert eller statsautorisert revisor dersom en re
sor ikke lenger fyller kravene i § 3-4 nr. 2 eller 3. 
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Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som
revisjonsselskap dersom selskapet ikke lenger fyller
kravene i § 3-5.

Kredittilsynet kan kalle tilbake godkjenning som
registrert eller statsautorisert revisor eller som revi-
sjonsselskap dersom revisor eller selskapet anses
uskikket fordi vedkommende
1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette

må antas å svekke den tillit som er nødvendig for
yrkesutøvelsen, eller 

2. grovt eller gjentatte ganger har overtrådt revisors
plikter etter lov eller forskrifter.
Vedtak etter denne paragraf kan gjelde en tidsbe-

grenset periode.

§ 9-2 Suspensjon av godkjenning

Dersom en revisor eller et revisjonsselskap er sik-
tet for et forhold som kan medføre tilbakekalling av
godkjenning, kan godkjenningen suspenderes inntil
straffesaken er avsluttet.

§ 9-3 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne
lovs § 2-1, § 3-1 tredje ledd, §§ 4-1 til 4-7, § 5-1 første
og annet ledd, § 5-2 første, tredje og fjerde ledd, §§ 5-
3 til 5-6, § 6-1, § 6-2, § 7-1 eller § 7-2 med tilhørende
forskrifter, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Grove eller gjentatte brudd på god revisjonsskikk,
jf. § 5-2 annet ledd, straffes på samme måte.

Medvirkning straffes på samme måte.
Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i med-

hold av denne lov er forseelse.
Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak

er fem år.

Kapittel 10 Revisorregister

§ 10-1 Revisorregisteret

Kredittilsynet skal føre et register over registrerte
og statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper
som er godkjent etter denne lov.

Registeret skal inneholde følgende opplysninger
om registrerte og statsautoriserte revisorer:
1. navn og eventuelt firma, 
2. bostedsadresse og eventuell kontoradresse, 
3. fødselsnummer, D-nummer og eventuelt organi-

sasjonsnummer, 
4. dato for godkjenning og angivelse av godkjent tit-

tel, 
5. medlemskap i revisororganisasjon, 
6. om det er stilt sikkerhet etter § 3-7 første ledd

nr. 4, og 
7. om revisors godkjenning er tilbakekalt eller sus-

pendert etter kapittel 9.
Registeret skal inneholde følgende opplysninger

om revisjonsselskap:
1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse, 

2. organisasjonsnummer, 
3. dato for godkjenning, 
4. navn på godkjente revisorer i revisjonsselskap,
5. om selskapets godkjenning er tilbakekalt ell

suspendert etter kapittel 9.
Registeret skal inneholde følgende opplysning

om revisjonsselskaps styremedlemmer, varamedle
mer, daglig leder og aksjeeiere eller deltakere so
innehar eierandel som nevnt i § 3-5 første ledd nr. 
1. navn, 
2. bostedsadresse, og 
3. fødselsnummer eller D-nummer.

§ 10-2 Meldeplikt

Ved søknad om godkjenning og endringer i regi
trerte opplysninger skal revisor og revisjonsselskap
opplysninger som nevnt i § 10-1 til Kredittilsynet ette
nærmere regler fastsatt av departementet. Opplysn
ger om et revisjonsselskap skal gis av selskapets d
lige leder eller en signaturberettiget.

§ 10-3 Opplysninger fra revisorregisteret

Enhver har rett til å få opplysninger fra revisorre
gisteret. For andre enn offentlige myndigheter gjeld
dette likevel ikke opplysninger om revisors perso
nummer eller fødselsnummer for personer som ne
i § 10-1 fjerde ledd.

Retten til å få utlevert opplysninger gjelder ikk
opplysninger om revisor som er død. Kredittilsyn
kan gjøre unntak fra dette.

§ 10-4 Sletting av opplysninger

Opplysninger i registeret skal slettes ti år etter a
1. revisor er død, 
2. revisjonsselskapet er oppløst, eller 
3. godkjenning etter denne lov er kalt tilbake.

§ 10-5 Forskrifter

Departementet kan gi nærmere forskrifter om f
ring og vedlikehold av revisorregisteret og om regi
terets innhold.

Kapittel 11Overgangsregler, ikrafttredelse og
endringer i andre lover

§ 11-1 Overgangsregler

Den som er godkjent som registrert eller statsa
torisert revisor og innført i revisorregisteret ved lo
vens ikraftredelse, anses godkjent etter kapittel 3.

Den som er tatt opp som student på revisorstu
um eller høyere revisorstudium før loven trer i kra
og som fullfører eller tidligere har fullført eksamen
samsvar med de regler som gjaldt tidligere, kan go
kjennes som revisor dersom kravene i § 3-4 er oppf

Departementet kan gi nærmere forskrift om ove
gangsordninger.
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§ 11-2 Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen be-
stemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft
til ulik tid.

§ 11-3 Endring i andre lover

Fra den tiden loven trer i kraft gjøres følgende
endringer i andre lover:
1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet

Vinmonopolet gjøres følgende endringer:

§ 9 åttende ledd skal lyde:

Bedriftsforsamlingen skal avgi uttalelse om års-
beretning, regnskap og revisjonsberetning.

§ 10 annet ledd tredje og fjerde punktum opp-
heves.

§ 10 annet ledd femte punktum blir § 10 annet ledd
tredje punktum og skal lyde:

Bestemmelsene i revisorloven kapittel 4 til 7 og
aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum, jf all-
mennaksjeloven § 6-39 om granskning får anvendelse
så langt de passer.
2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kre-

dittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipa-
pirhandel m.v. (Kredittilsynet) gjøres følgende
endringer:

§ 1 første ledd nr. 9 skal lyde:

9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent et-
ter revisjonsloven.

§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:

Regler om institusjonene i denne lov får tilsvaren-
de anvendelse overfor fysiske personer som nevnt i
første ledd.

I § 3a skal innledningen til første ledd lyde:

Revisor som reviderer årsregnskapet i institusjo-
ner som nevnt i § 1 første ledd plikter straks å rappor-
tere til Kredittilsynet ethvert forhold vedrørende virk-
somheten som denne får kjennskap til under utøvelsen
av sin revisjonsvirksomhet som kan

§ 9 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Slike utgifter skal allikevel ikke utliknes på eien-
domsmeglerforetak og inkassoforetak og revisorer
eller revisjonsselskap.
3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag

skal § 67a annet ledd lyde:
For gransker gjelder bestemmelsen om erstat-

ningsansvar i første ledd tilsvarende.
4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres

følgende endringer:

§ 68 annet ledd skal lyde:

I borettslag tilknyttet et boligbyggelag skal de
være revisor som reviderer boligbyggelagets årsre
skap.

§ 87 a annet ledd skal lyde:

For gransker gjelder bestemmelsen om erst
ningsansvar i første ledd tilsvarende.
5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjør

følgende endringer:

§ 13 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Den skal gå gjennom styrets protokoll, numm
rerte brev, jfr. revisorloven § 5-4, og revisjonsbere
ning, prøve sikkerheten for de forskjellige utlån, sam
se etter at forvaltningen av sparebankens midler
overensstemmende med § 24, jfr. §§ 25 og 26.

§ 34 første ledd skal lyde:

En sparebank skal ha registrert eller statsautoris
revisor.

§ 36 første ledd oppheves. Nåværende annet l
blir nytt første ledd.

§ 37 nytt annet ledd skal lyde:

Forhold som revisor har påpekt overfor spareba
kens styre eller administrerende direktør, jfr. reviso
loven § 5-2 fjerde ledd, skal innføres i en protoko
Sparebanken skal oppbevare protokollen på betr
gende måte.

§ 38 oppheves.
6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbank

skal § 14 første ledd første punktum lyde:
Representantskapet skal velge revisor til å utfø

revisjonsarbeidet i banken og til i tilfelle å kontroller
utførelsen av den daglige revisjon.
7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revis

rer oppheves.
8.  lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. gj

res følgende endringer:

§ 11 første ledd skal lyde:

Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorlo
ven.

§ 11 tredje ledd skal lyde:

Revisor skal i revisjonsberetningen bekrefte 
stiftelsens årsoppgjør er i samsvar med stiftelsens f
mål.

§ 11 femte ledd oppheves.
§ 11 sjette ledd første punktum oppheves.
§ 11 sjette ledd annet punktum blir § 11 fem

ledd.
Nåværende syvende til og med ellevte ledd b

nye sjette til og med tiende ledd.
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§ 28 annet ledd første punktum skal lyde:

For revisjon av stiftelsens regnskaper gjelder reg-
lene i aksjeloven kapittel 7 og revisorloven § 2-2, ka-
pitlene 4 til 8 og § 9-3, med tilhørende forskrifter, så
langt de passer.
9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvalt-

ning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-13 nr. 2 bokstav b skal lyde:

til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med
håndheving av lovgivningen om regnskapsplikt, revi-
sjon og revisorer, valutaregulering eller aksjeselska-
per, eller som reviderer offentlig virksomhet,

§ 6-14 nr. 3 skal lyde:

I selskap, forening, institusjon eller innretning
som ikke er skattepliktig, påligger oppgaveplikten
også revisor.
10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral

skal § 2-12 annet ledd lyde:
Revisor skal avgi revisjonsberetning til represen-

tantskapet.
11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirk-

somhet skal § 6-2 annet ledd lyde:
Kredittilsynet trer i skifterettens sted ved utøvelse

av myndighet etter aksjelovens og allmennaksjelo-
vens §§ 5-25 til 5-27 og § 7-3. Reglene i aksjeloven
kapittel 7 og §§ 5-25 til 5-77 og revisorloven gjelder
tilsvarende for gjensidige forsikringsselskaper.
12.  I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

gjøres følgende endringer:

§ 44 annet ledd siste setning skal lyde:

Den som på vegne av foretaksmøtet foretar gran-
skingen har taushetsplikt etter samme regler som gjel-
der for revisorer, jfr. revisorloven § 6-1.

§ 45 første ledd første punktum skal lyde:

I statsforetak og heleide datterselskaper til slike
foretak har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplys-
ninger den finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra
foretaket selv som fra den revisor som reviderer års-
regnskapet.
13.  I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA

gjøres følgende endringer:

§ 2-1 annet ledd nr. 3 lyde:

Valg av bankens revisor.

§ 9-2 første ledd skal lyde:

Årsmøtet skal velge revisor til å utføre revisjons-
arbeidet i banken og i tilfellet å kontrollere utførelsen
av den daglige revisjon.

§ 9-2 fjerde ledd skal lyde:

Revisorloven § 5-4, § 5-6 og § 6-2 gjelder tilsva
rende.

§ 11-1 første ledd annet punktum oppheves.
14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmennin

ger gjøres følgende endringer:

§ 3-11 første ledd første punktum skal lyde:

Årsmøtet velger revisor, som skal være registre
eller statsautorisert i henhold til reglene i revisorlo
ven.

§ 3-11 første ledd annet punktum oppheves.
15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- 

utviklingsfond gjøres følgende endringer:

§ 33 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Den som på vegne av foretaksmøtet foretar gra
skingen har taushetsplikt etter samme regler som g
der for revisorer, jfr. revisorloven § 6-1.

§ 34 første punktum skal lyde:

Riksrevisjonen har rett til å kreve de opplysning
ne den finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra fond
selv som fra den revisor som reviderer årsregnskap
16.  I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamski

nader skal § 10 første ledd annet punktum lyde
Om revisors kvalifikasjoner og habilitet gjelde

revisorloven §§ 2-1, 2-2 og §§ 4-1 til 4-7.
17.  I lov av 22. november 1996 nr. 65 om state

postselskap gjøres følgende endringer:

§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:

Til generalforsamlingen innkalles administreren
de direktør, medlem av styret og bedriftsforsamling
samt den revisor som reviderer årsregnskapet for
vidt de saker som skal behandles er av en slik ar
hans eller hennes nærvær kan anses ønskelig.

§ 39 tredje ledd skal lyde:

Om revisjonen og selskapets revisor gjelder f
øvrig bestemmelsene i revisorloven.

§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:

Den som på vegne av generalforsamlingen fore
granskingen, har taushetsplikt etter samme regler s
gjelder for revisorer, jf. revisorloven § 6-1.

§ 66 første ledd første punktum skal lyde:

I selskapet og i heleid datterselskap til selskap
har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplysninger d
finner påkrevet for sin kontroll, så vel fra selskape
administrerende direktør som fra styret og den revis
som reviderer årsregnskapet.
18.  I lov av 22. november 1996 nr. 66 om state

jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endring
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§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:

Til generalforsamlingen innkalles administreren-
de direktør, medlem av styret og bedriftsforsamlingen
samt den revisor som reviderer årsregnskapet for så
vidt de saker som skal behandles er av en slik art at
hans eller hennes nærvær kan anses ønskelig.

§ 39 tredje ledd skal lyde:

Om revisjonen og selskapets revisor gjelder for
øvrig bestemmelsene i revisorloven.

§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:

Den som på vegne av generalforsamlingen foretar
granskningen, har taushetsplikt etter samme regler
som gjelder for revisorer, jf. revisorloven § 6-1.

§ 66 første ledd første punktum skal lyde:

I selskapet og i heleid datterselskap til selskapet
har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplysninger den
finner påkrevet for sin kontroll, så vel fra selskapets
administrerende direktør som fra styret og den revisor
som reviderer årsregnskapet.
19.  I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (ei-

erseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:
Har sameiet statsautorisert eller registrert revisor,

gjelder bestemmelsene i revisorloven så langt de pas-
ser.
20.  I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper

(aksjeloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-6 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i revi-
sorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Det som er bestemt om revisor i revisorloven
§§ 4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende
for granskerne.

§ 7-2 oppheves.
§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.
Nåværende første og tredje ledd blir nye første og

annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til ny § 7-2
skal lyde:

Opphør av revisors oppdrag.
Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.
§§ 7-5 til 7-7 oppheves.
§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.
Nåværende § 7-8 første ledd blir ny § 7-4.
§ 7-9 oppheves.
Nåværende § 7-10 blir ny § 7-5.
§ 7-11 oppheves.

§ 17-1 første ledd skal lyde:

Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlem-
mer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeiere,

eller granskere erstatter tap som de forsettlig el
uaktsomt har voldt det under utførelsen av sin oppg
ve.

§ 17-1 annet ledd oppheves.

§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:

Til møtet innkalles daglig leder og medlemmer a
styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den re
sor som reviderer selskapets årsregnskap dersom
saker som skal behandles er av en slik art at hans e
hennes nærvær kan anses ønskelig.

§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:

I selskaper der staten eier alle aksjer, og i hele
datterselskaper til slike selskaper, har Riksrevisjon
rett til å kreve de opplysninger den finner påkrevd f
sin kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som 
styret og den revisor som reviderer selskapets årsre
skap.
21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjese

skaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en
ringer:

§ 2-6 annet ledd fjerde punktum skal lyde:

Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i re
sorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Det som er bestemt om revisor i revisorlove
§§ 4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarend
for granskerne.

§ 7-2 oppheves.
§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.
Nåværende første og tredje ledd blir nye første 

annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til ny § 7
skal lyde:

Opphør av revisors oppdrag.
Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.
§§ 7-5 til 7-7 oppheves.
§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.
Nåværende § 7-8 blir ny § 7-4.
§ 7-9 oppheves.
Nåværende § 7-10 blir ny §7-5.
Nåværende § 7-11 oppheves.

§ 17-1 første ledd skal lyde:

Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medle
mer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeie
uavhengig sakkyndig eller granskere erstatter tap s
de forsettlig eller uaktsomt har voldt det under utføre
sen av sin oppgave.

§ 17-1 annet ledd oppheves.

§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:
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styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den revi-
sor som reviderer årsregnskapet dersom de saker som
skal behandles er av en slik art at hans eller hennes
nærvær kan anses ønskelig.

§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:

I selskaper der staten eier alle aksjer, og i hele
datterselskaper til slike selskaper, har Riksrevisjon
rett til å kreve de opplysninger den finner påkrevd f
sin kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som 
styret og den revisor som reviderer selskapets årsre
skap.

 

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 1998.

Lars Gunnar Lie, Kjellaug Nakkim, Siv Jensen,

leder. ordfører. sekretær.
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	Det er i proposisjonen videre redegjort for lovutvalgets forslag og for høringsinstansenes merkna...
	Departementet legger til grunn at det skal videreføres en ordning med offentlig godkjenning av re...
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	Etter revisorloven §�11 første ledd er det et vilkår for godkjenning som registrert eller statsau...
	Etter åttende selskapsdirektiv art. 3 krav skal revisor ha «god vandel» og ikke drive virksomhet ...
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	Revisorloven §�11 første ledd nr. 3 setter som krav for godkjenning som registrert eller statsaut...
	Dersom revisor er konkurs eller under offentlig gjeldsforhandling bortfaller de rettigheter som e...
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	Departementet legger til grunn at utvalgets lovforslag innebærer et krav til etterutdanning i løp...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om obligatorisk etterutdanning. Det er etter depa...
	Departementet har vurdert hvorvidt det som vilkår for opprettholdelse av godkjenning også bør sti...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at de nærmere krav til etterutdanningens omfan...
	Departementet går ikke inn for at godkjenning skal gis for en tidsbegrenset periode. Etter depart...
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	5.10 Godkjenning av revisjonsselskaper
	5.10 Godkjenning av revisjonsselskaper
	5.10.1 Bakgrunnen for forslagene og departementets vurdering
	5.10.1 Bakgrunnen for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Revisorlovens §�4 og aksjeloven §�10-2 åpner for at revisjonsselskap kan velges som revisor. Gjel...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at det skal etableres en godkjenningsordning f...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at også andre enn revisorer kan inneha eierand...
	Departementet mener som utvalget at kravet om at revisjonsselskap må ha eget styre bør videreføre...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at styret må ha et flertall av revisorer. Dett...
	For å sikre at godkjente revisorer har stemmeflertall i revisjonsselskap, foreslår departementet ...
	De foreslåtte regler tilfredsstiller etter departementets syn kravene i åttende selskapsdirektiv.
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at det ikke bør skilles mellom statsautorisert...
	Når det gjelder kravet om at selskapet skal være økonomisk vederheftig, foreslår departementet en...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at revisjonsselskaper skal ha fast kontorsted ...
	Revisjonsselskap med hovedsete i utlandet vil måtte etablere datterselskap i Norge for å kunne op...
	Departementet foreslår i tråd med utvalgets forslag at Kredittilsynet skal kunne dispensere fra k...
	Det foreslås i samme bestemmelse at departementet i forskrift skal kunne gi nærmere regler om vil...
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	5.11 Godkjenning av revisorer med godkjennelse fra annet EØS-land og godkjenning av utenlandsk ut...
	5.11 Godkjenning av revisorer med godkjennelse fra annet EØS-land og godkjenning av utenlandsk ut...
	5.11.1 Bakgrunn for forslagene
	5.11.1 Bakgrunn for forslagene
	Sammendrag
	Sammendrag
	Etter revisorloven §�11 syvende ledd anses kravet til utdanning i revisorloven for å være oppfylt...
	Kredittilsynet har i forskrift 15. mars 1994 gitt regler om revisorer som har godkjenning fra ann...
	Det er i proposisjonen videre redegjort for EØS- rett, lovutvalgets forslag og høringsinstansenes...


	5.11.2 Departementets vurdering
	5.11.2 Departementets vurdering
	5.11.2.1 Godkjenning av revisorer som er godkjent i annet land
	5.11.2.1 Godkjenning av revisorer som er godkjent i annet land
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at revisorer som er godkjent i et annet EØS-la...
	Revisorer med godkjenning fra annet EØS-land vil på bakgrunn av direktivets regler være fritatt f...
	Departementet viser til at det pågår arbeid i andre internasjonale fora, bl.a. under WTO, som kan...
	Departementet er enig med utvalget i at det skal stilles de samme generelle krav til vandel og ev...
	Utvalget foreslår at et vilkår for godkjenning av revisor fra annet EØS-land skal være at «reviso...
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	5.11.2.2 Utenlandsk utdanning m.v. som grunnlag for godkjenning
	5.11.2.2 Utenlandsk utdanning m.v. som grunnlag for godkjenning
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at utdanning ved utenlandske universiteter og ...
	Departementet er også enig med utvalget i at praksis fra annet EØS-land skal kunne godkjennes. De...
	Departementet mener som utvalget at det må stilles krav om at søkere med praksis fra annet EØS-la...
	Det vises til omtale av utdannings- og praksiskrav for øvrig under pkt. 6.2 og 6.3 i proposisjonen.
	Departementet understreker at de regler som foreslås om godkjenning av utenlandsk utdanning og pr...
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	6. Uavhengighet og objektivitet
	6. Uavhengighet og objektivitet
	6.1 Uavhengighet (habilitet)
	6.1 Uavhengighet (habilitet)
	6.1.1 Bakgrunn for forslagene
	6.1.1 Bakgrunn for forslagene
	Sammendrag
	Sammendrag
	Revisorloven §�5 gir regler om hvem som ikke kan velges som revisor. Den som er innehaver av elle...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldene rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag ...


	6.1.2 Departementets vurdering
	6.1.2 Departementets vurdering
	6.1.2.1 Generelle krav til revisors uavhengighet og objektivitet
	6.1.2.1 Generelle krav til revisors uavhengighet og objektivitet
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag både til en generell bestemmelse om krav til uavh...
	Utvalget har foreslått krav til uavhengighet/habilitet for valgt eller ansvarlig revisor. Departe...
	Departementet foreslår i samsvar med utvalgets forslag at dersom en revisor eller dennes nærståen...
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

	2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 og s...
	2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 og s...

	3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken,
	3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken,

	4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under...
	4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under...

	5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapslignende forhold med, noen som er nevnt ...
	5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapslignende forhold med, noen som er nevnt ...


	Som ektefelle og personer som bor sammen i ekteskapslignende forhold regnes i forhold til definis...
	Departementet foreslår på bakgrunn av utvalgets vurderinger og forslag at det i samsvar med gjeld...
	Det foreslås i bestemmelsens annet ledd nr. 1 at revisor ikke kan revidere årsregnskap for revisj...
	Departementet foreslår videre i annet ledd nr. 2 at årsregnskap for revisjonspliktig ikke kan rev...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at enhver eierandel skal medføre inhabilitet. ...
	Utvalget foreslår at fordringshaver eller skyldner til den revisjonspliktige ikke kan velges til ...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at den som er medlem eller varamedlem av den r...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at den som har ansvaret for eller deltar i utf...
	Departementet foreslår, i likhet med utvalget, at det når særlige grunner tilsier det, kan gjøres...
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	6.1.2.2 Særlig om krav til uavhengighet for revisor i revisjonsselskap og for revisjonsselskapet
	6.1.2.2 Særlig om krav til uavhengighet for revisor i revisjonsselskap og for revisjonsselskapet
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet er enig med utvalget i at det som i dag bør gjelde regler som sikrer revisors uavhe...
	Utvalget har foreslått å knytte en slik bestemmelse til «medeiers» forhold til den revisjonsplikt...
	Departementet foreslår i lovforslaget §�4-2 første ledd at ingen kan være ansvarlig revisor når a...
	Departementet er enig med utvalget i at tilsvarende krav til uavhengighet også bør fastsettes der...
	På samme måte foreslår departementet at aksjeeiers eller deltakers fordring eller gjeld (mellomvæ...
	Departementet er enig med utvalget i at det bør videreføres regler om inhabilitet hos ansvarlig r...
	Etter gjeldende rett omfattes samme krets av nærstående til andre deltagere i revisjonsselskapet ...
	Når det gjelder revisorer som inngår i andre former for samarbeid enn gjennom godkjent revisjonss...
	I likhet med utvalget, ser departementet behov for regler om habilitet også for revisjonsselskape...
	Utvalget har lagt til grunn at selskapet eller dets deltakende revisorer ikke kan være valgt revi...
	Departementet slutter seg til at et revisjonsselskap heller ikke skal kunne revidere årsregnskap ...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at Kredittilsynet når særlige grunner tilsier ...
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	6.1.2.3 Krav til revisjonsmedarbeideres uavhengighet
	6.1.2.3 Krav til revisjonsmedarbeideres uavhengighet
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at det bare skal kunne benyttes revisjonsmedar...
	Det foreslås at Kredittilsynet skal kunne gjøre unntak fra bestemmelsen om revisjonsmedarbeiderne...
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	Komiteens merknader
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	6.1.2.4 Kommune- og fylkesrevisjonens uavhengighet og objektivitet
	6.1.2.4 Kommune- og fylkesrevisjonens uavhengighet og objektivitet
	Sammendrag
	Sammendrag
	Etter aksjeloven §�10-2 annet ledd kan det i forskrift eller enkeltvedtak bestemmes at kommune- o...
	Som nevnt i pkt. 4.1 legger departementet til grunn at det ikke bør videreføres et unntak fra kra...
	Etter departementets syn er kravene til uavhengighet avgjørende for at revisor skal kunne fylle s...
	Departementet viser til at aksjelovens begrep «kommune- eller fylkesrevisjonen» ikke synes å være...
	«Distriktsrevisjonene i Norge er enten organisert som interkommunale samarbeid i følge kommunelov...
	«Distriktsrevisjonene i Norge er enten organisert som interkommunale samarbeid i følge kommunelov...

	Etter kommuneloven §�27 kan to eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en elle...
	I forhold til distriktsrevisjoner opprettet i medhold av kommuneloven §§�27 eller 60 nr. 4, vil v...
	I Ot.prp. nr. 53 (1997-98) om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven ...
	«Loven regulerer ikke uttrykkelig spørsmålet om det interkommunale styret er et eget rettssubjekt...
	«Loven regulerer ikke uttrykkelig spørsmålet om det interkommunale styret er et eget rettssubjekt...

	I en kjennelse av Borgarting lagmannsrett 27.�januar 1997 fant lagmannsretten at et revisjonsdist...
	«Etter kommuneloven av 25.�september 1992 §�27 nr. 1 kan kommuner og fylkeskommuner opprette et i...
	«Etter kommuneloven av 25.�september 1992 §�27 nr. 1 kan kommuner og fylkeskommuner opprette et i...
	(...)
	Kommunelovgivningen regulerer ikke spørsmålet om når det interkommunale styret leder et eget rett...

	Høyesterett kom til at senteret måtte anses som et eget rettssubjekt og la vekt på flere forhold....
	Etter departementets syn vil det ikke være avgjørende for spørsmålet om distriktsrevisjonen må id...
	Departementet vil peke på at selv om distriktsrevisjonen ikke blir å identifisere med kommunen i ...
	Dersom distriktsrevisjonen er organisert som et ansvarlig selskap som er godkjent som revisjonsse...
	I Ot.prp. nr. 53 (1997-98) foreslås det en ny lov om interkommunale selskaper. På s. 11 heter det:
	«Den nye loven om interkommunale selskaper er derfor foreslått gjort til den obligatoriske form f...
	«Den nye loven om interkommunale selskaper er derfor foreslått gjort til den obligatoriske form f...

	Departementet legger til grunn at det også ved en eventuell organisering av «distriktsrevisjon» s...
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	6.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet - rådgivning og andre tjenester
	6.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet - rådgivning og andre tjenester
	6.2.1 Bakgrunn for forslagene
	6.2.1 Bakgrunn for forslagene
	Sammendrag
	Sammendrag
	Det følger av den generelle uavhengighetsbestemmelsen i revisorloven §�5 annet ledd at ingen kan ...
	Åttende selskapsdirektiv inneholder kun generelle bestemmelser som uavhengighet og objektivitet, ...
	Det er i proposisjonen videre redegjort for lovutvalgets forslag og for næringsinstansenes merkna...


	6.2.2 Departementets vurdering
	6.2.2 Departementets vurdering
	6.2.2.1 Innledning
	6.2.2.1 Innledning
	Sammendrag
	Sammendrag
	Etter departementets oppfatning er spørsmålet om revisors adgang til å delta i annen virksomhet o...


	6.2.2.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet
	6.2.2.2 Revisors deltakelse i annen virksomhet
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet viser innledningsvis til at det i Danmark er lagt strenge restriksjoner på revisors...
	Verken utvalget eller noen av høringsuttalelsene har tatt til orde for å innføre et forbud i Norg...
	Departementet slutter seg til utvalgets og høringsinstansenes vurdering av at det ikke bør fastse...
	Som bakgrunn for lovendringen i 1995 bemerker den svenske regjeringen at et uttrykkelig forbud ko...
	Utvalget har foreslått en generell bestemmelse om at revisor eller revisjonsselskap ikke må delta...
	Departementet antar at det særlig vil være i f.eks. konkurrerende næringsvirksomhet at revisors e...
	Departementet viser til at det følger av loven for øvrig, herunder sanksjonsbestemmelsene, at rev...
	Etter departementets oppfatning bør den generelle bestemmelsen om deltakelse i annen virksomhet o...
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	6.2.2.3 Revisors rådgivning og andre tjenester
	6.2.2.3 Revisors rådgivning og andre tjenester
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet er oppmerksom på at det er en lang tradisjon for at revisorer yter rådgivningstjene...
	Departementet slutter seg til utvalgets vurdering av at det vanskelig kan trekkes en absolutt og ...
	Departementet slutter seg videre til utvalgets forslag om at revisors rådgivning eller andre tjen...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at revisor ikke kan opptre som fullmektig for ...
	I tråd med utvalgets forslag har departementet foreslått at ingen kan revidere årsregnskap for re...
	Departementet er enig med utvalget i at revisor, som etter gjeldende rett, fortsatt bør ha adgang...
	I revisjonsselskap vil begrensningene i revisors adgang til å yte rådgivningstjenester også gjeld...
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	6.2.2.4 Andre forhold - revisorsamarbeid
	6.2.2.4 Andre forhold - revisorsamarbeid
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget har foreslått at reglene i kapittelet om revisors uavhengighet og objektivitet, herunder...
	Utvalget har videre foreslått at kravene til uavhengighet også skal gjelde når revisor eller revi...
	Departementet har vurdert om det er et behov for å innføre begrensninger på revisor eller revisjo...
	Utvalget har foreslått at dersom revisor har samarbeidsavtaler med selvstendige rettssubjekter so...
	Departementet har vurdert hvorvidt det bør legges begrensninger på revisors adgang til å inngå sa...
	Departementet vil for øvrig bemerke at dersom revisor har økonomiske interesser i en virksomhet s...
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	6.3 Særskilte regler om omfanget av et klientforhold
	6.3 Særskilte regler om omfanget av et klientforhold
	6.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	6.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget foreslår en begrensning i hvor stor andel honoraret fra en klient kan utgjøre av revisor...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for lovutvalgets forslag og for høringsinstansenes merkn...
	Utvalget foreslår at valgt revisor skal påse at honoraret fra en klient, en gruppe samarbeidende ...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for lovutvalgets forslag og for høringsinstansenes merkn...
	Departementet er enig med utvalget i at dersom honoraret fra en klient, en gruppe samarbeidende k...
	Det vises for øvrig til at det etter forslag til ny regnskapslov §�7-31 skal opplyses i noter til...
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	6.4 Annet
	6.4 Annet
	6.4.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	6.4.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget foreslår en bestemmelse om at ansvarlig revisor og revisjonsselskapet, når dette velges,...
	Utvalget foreslår at den som etter reglene om uavhengighet og objektivitet ikke kan velges som re...
	Departementet ser ikke behov for en egen bestemmelse om plikt til å forsikre seg om at reglene i ...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at den som etter kravene til uavhengighet ikke...
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	7. Taushetsplikt og opplysningsplikt
	7. Taushetsplikt og opplysningsplikt
	7.1 Taushetspliktens omfang
	7.1 Taushetspliktens omfang
	7.1.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	7.1.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Revisorloven §�15 tredje ledd fastsetter at med de unntak som følger av lov, er registrert og sta...
	EØS-direktivene på revisorområdet inneholder ikke bestemmelser om taushetsplikt.
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for lovutvalgets forslag og høring...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om en videreføring av taushetsplikt for revisor o...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om å lovfeste en bestemmelse om revisors opplysni...
	Plikten til å gi opplysninger foreslås ikke å omfatte de opplysninger som ikke kan gis uten uforh...
	Også dagens regel om at revisor kan kreve å få gi svar i styremøte dersom vedkommende revisor ute...
	Departementet er enig med utvalget i at det bør videreføres en bestemmelse om at taushetsplikten ...
	Utvalget foreslår at taushetspliktreglene ikke skal være til hinder for at revisor i et dattersel...
	Utvalget har foreslått en bestemmelse om at revisor ikke til skade for foretaket eller for å skaf...
	Departementet er enig i utvalgets forslag om å presisere at taushetsplikten også gjelder etter at...
	Som nevnt over foreslår departementet at taushetsplikten skal gjelde med mindre den opplysningene...
	Departementet ser heller ikke behovet for en bestemmelse om at revisor uten hinder av taushetspli...
	Utvalget foreslår også en bestemmelse om at dokumenter som revisjonsklienten er pliktig til å utl...
	Departementet anser utvalgets forslag om en lovfesting av at revisor skal underrette foretaket om...
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	7.2 Fritak fra taushetsplikten overfor bostyre politiet m.v.
	7.2 Fritak fra taushetsplikten overfor bostyre politiet m.v.
	7.2.1 Bakgrunn for forslagene
	7.2.1 Bakgrunn for forslagene
	Sammendrag
	Sammendrag
	Verken revisorloven eller aksjeloven inneholder uttrykkelige bestemmelser som fritar revisor fra ...
	Det er gitt særskilte regler om opplysningsplikt overfor tilsynsmyndighetene. Disse er nærmere om...
	Etter Rådsdirektiv 95/26/EC (BCCI-direktivet) artikkel 5 skal valgt revisor i finansinstitusjoner...
	– være en materiell overtredelse av de lover og forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenn...
	– være en materiell overtredelse av de lover og forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenn...
	– være en materiell overtredelse av de lover og forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenn...

	– skade den fortsatte drift av finansforetaket, eller
	– skade den fortsatte drift av finansforetaket, eller

	– medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold.
	– medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold.


	EØS-direktivene på revisorområdet har ikke regler om opplysningsplikt for revisor.
	Det er i proposisjonen videre redegjort for lovutvalgets forslag og høringsinstansenes merknader ...


	7.2.2 Departementets vurdering
	7.2.2 Departementets vurdering
	7.2.2.1 Opplysningsplikt overfor bostyrer m.v.
	7.2.2.1 Opplysningsplikt overfor bostyrer m.v.
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet er enig med utvalget i at revisor uten hinder av taushetsplikten, bør ha plikt til ...
	Departementet er kjent med at Justisdepartementet tar sikte på å foreslå en egen bestemmelse i ko...
	Departementet antar for øvrig at en opplysningsplikt for revisor også bør gjelde overfor gjeldsne...
	Når det gjelder forslaget fra utvalgets flertall om at bostyret under gjeldsforhandling og konkur...
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	7.2.2.2 Fritak fra taushetsplikt overfor politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak
	7.2.2.2 Fritak fra taushetsplikt overfor politiet når det er åpnet etterforskning i straffesak
	Sammendrag
	Sammendrag
	Et mindretall i utvalget har foreslått at revisor uten hinder av taushetsplikten kan avgi forklar...
	Departementet slutter seg til forslaget fra utvalgets mindretall når det gjelder revisors rett ti...
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	7.2.2.3 Rett til å underrette politiet om straffbare handlinger
	7.2.2.3 Rett til å underrette politiet om straffbare handlinger
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet slutter seg til forslaget fra utvalgets flertall om at revisors taushetsplikt ikke ...
	Forslaget fra utvalgets flertall om at det må foreligge «indikasjoner» på lovbrudd for at revisor...
	Forslaget fra revisorlovutvalgets flertall omfatter kun «alvorlige lovbrudd». Departementet legge...
	Flertallets forslag omhandler videre lovbrudd «begått av foretaket eller foretakets ansatte/eiere...
	Departementet mener at det ikke er hensiktsmessig å innta som vilkår for revisors rett til å unde...
	Utvalgets flertall har foreslått en bestemmelse om at dersom revisor foretar underretning som nev...
	Departementet har også vurdert om revisor bør pålegges en plikt til å underrette politiet om mist...
	Departementet finner ikke grunn til, i dagens situasjon, å foreslå en plikt for revisor til å rap...
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	Komiteen
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	Komiteen




	7.2.2.4 Annen rapportering
	7.2.2.4 Annen rapportering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet anser det som overflødig å ta inn en bestemmelse som foreslått av utvalget om at an...
	Departementet finner heller ikke å gå inn for forslaget om at dersom et lovbrudd finner sted på e...
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	8. Tilsyn m.v.
	8. Tilsyn m.v.
	8.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	8.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Kredittilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn med revisorer og revisjonsvirksomhet, jf. revisorlo...
	Det er ikke gitt særskilte regler om tilsyn i EØS- direktivene på revisorområdet.
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for lovutvalgets forslag og høring...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at Kredittilsynet fortsatt skal ha ansvaret fo...
	Utvalget foreslår at revisortilsynets oppgaver og virksomhet reguleres i revisorloven. Ettersom d...
	Når det gjelder tilsynsmyndighetenes taushetsplikt, savner departementet en mer prinsipiell drøft...
	Utvalget foreslår videre en bestemmelse om tilsynsmyndighetens oppgaver. Departementet foreslår a...
	Utvalget foreslår bestemmelser om kostnadsutlikning. Departementet anser at dette er tilstrekkeli...
	Departementet har vanskelig for å se utvalgets begrunnelse for å foreslå en lovbestemmelse om at ...
	Revisorrådet ble oppnevnt første gang 4.�mai 1929 i henhold til lov 22.�februar 1922 om statsauto...
	Utvalget foreslår at en «revisornemnd» skal erstatte dagens revisorråd, samt at nemnda skal være ...
	Utvalgets forslag fraviker utgangspunktet i forvaltningsloven §�28 første ledd om at enkeltvedtak...
	Departementet viser for øvrig til at den offentlige kontrollen med revisorer og revisjonsvirksomh...
	På denne bakgrunn vil departementet, i likhet med Kredittilsynet, foreslå at vedtak Kredittilsyne...
	Departementet ser ingen grunn til å fravike den alminnelige ansvars- og kompetansefordelingen mel...
	Som nevnt foreslår utvalget at revisornemnda også skal virke som rådgivende organ for Kredittilsy...
	Etter dette vil departementet, i likhet med Kredittilsynet, ikke foreslå at det opprettes en revi...
	Utvalget foreslår at bl.a. kreditorer og andre som har direkte økonomisk interesse i et revisjons...
	Forholdet mellom revisor og vedkommendes klienter er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. ...
	Departementet vil imidlertid understreke at Kredittilsynet kan ha stor nytte av informasjon om fo...
	Dersom det er et behov for en klageordning som foreslått av utvalget, antar departementet at en s...
	Det vises for øvrig til Kredittilsynets høringsuttalelse som departementet i det vesentligste slu...
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	9. Revisorregisteret
	9. Revisorregisteret
	9.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	9.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Etter revisorloven §�11 første og sjette ledd skal departementet føre et register over revisorer ...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for EØS-rett, lovutvalgets forslag...
	Departementet slutter seg til utvalgets forslag om å videreføre ordningen med et revisorregister....
	Departementet finner det hensiktsmessig at det fastsettes separate krav til hvilke opplysninger r...
	For revisorer foreslås det at registeret skal inneholde opplysninger om navn og eventuelt firma, ...
	For revisjonsselskaper foreslås det at registeret skal inneholde opplysninger om selskapets firma...
	Når det gjelder Brønnøysundregistrenes merknad angående registrering av kommunerevisor og distrik...
	Flere av opplysningene som etter departementets forslag skal fremgå av registeret, vil også fremg...
	Utvalget har foreslått at registeret skal underrettes dersom det skjer endringer i de forhold som...
	Dagens regelverk inneholder ingen bestemmelser om sletting av opplysninger fra registeret. Utvalg...
	Departementet er av den oppfatning at det også bør innføres en bestemmelse om sletting av opplysn...
	Kredittilsynet har foreslått i sin høringsuttalelse at også vedtak om tilbakekalling av godkjenni...
	Departementet foreslår å videreføre dagens ordning med at enhver skal ha rett til å få utlevert o...
	Det foreslås at departementet skal kunne gi nærmere forskrifter om føring og vedlikehold av regis...
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	10. Sanksjoner, straff og erstatningsansvar
	10. Sanksjoner, straff og erstatningsansvar
	10.1 Bortfall og tilbakekalling av godkjenning
	10.1 Bortfall og tilbakekalling av godkjenning
	10.1.1 Bakgrunn for forslagene
	10.1.1 Bakgrunn for forslagene
	Sammendrag
	Sammendrag
	De rettigheter som er knyttet til registrering eller bevilling som revisor, faller bort dersom re...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for lovutvalgets forslag og høring...


	10.1.2 Departementets vurdering
	10.1.2 Departementets vurdering
	10.1.2.1 Tilbakekalling som følge av at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede
	10.1.2.1 Tilbakekalling som følge av at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget foreslår at manglende oppfyllelse av de vilkår som ligger til grunn for godkjenningen, s...
	Når det gjelder hvilke vilkår revisor må oppfylle for å bli godkjent, vises til omtale i kap. 6. ...
	Utvalget legger til grunn, i samsvar med gjeldende rett, at bortfall av rettigheter skal skje aut...
	På denne bakgrunn vil departementet foreslå at tilbakekalling på grunnlag av at vilkårene for god...
	Departementets forslag om at tilbakekalling av godkjennelse skal skje ved enkeltvedtak, fjerner b...

	Komiteens merknader
	Komiteens merknader
	Komiteen
	Komiteen

	«(...) Det innføres et skille mellom godkjenningen og retten til å ivareta revisjonsoppdrag. Dett...
	«(...) Det innføres et skille mellom godkjenningen og retten til å ivareta revisjonsoppdrag. Dett...

	Komiteen
	Komiteen

	Komiteen
	Komiteen

	Komiteen
	Komiteen

	«a.
	Lov om revisjon og revisorer
	§ 3-7 Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig, skal lyde:
	Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig skal i tillegg:
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,

	2. ha fast kontorsted i Norge,
	2. ha fast kontorsted i Norge,

	3. være bosatt i EØS-stat, og
	3. være bosatt i EØS-stat, og

	4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter kapittel 8 i samsvar med regler fastsatt av depa...
	4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter kapittel 8 i samsvar med regler fastsatt av depa...


	Kredittilsynet kan gjøre unntak fra kravet om at revisor skal være bosatt i EØS- stat.
	b.
	§ 9-1 første ledd skal lyde:
	Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor dersom...


	10.1.2.2 Tilbakekalling og suspensjon av godkjenning på grunn av at revisor anses å være uskikket
	10.1.2.2 Tilbakekalling og suspensjon av godkjenning på grunn av at revisor anses å være uskikket
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet foreslår i likhet med utvalget å videreføre Kredittilsynets adgang til å trekke til...
	Utvalget foreslår for det første at tilbakekalling skal kunne skje der revisor må anses uskikket ...
	I samsvar med gjeldende rett mener departementet at ikke alle straffbare handlinger bør kunne med...
	Kredittilsynet må kunne legge til grunn at revisor har gjort seg skyldig i en straffbar handling ...
	Det følger av straffeloven §�29 at domstolene i en straffesak kan idømme rettighetstap dersom bl....
	Dersom revisor er siktet eller tiltalt for et forhold som kan medføre tilbakekalling av godkjenni...
	I tillegg til tilbakekalling av godkjenning som følge av straffbar handling, foreslår utvalget at...
	Departementet antar i likhet med utvalget at ikke enhver overtredelse av revisors plikter bør kun...
	Det må kreves en kvalifisert overtredelse av revisors plikter for at overtredelsen skal anses som...
	Utvalget foreslår at også simpel uaktsomhet fra revisors side skal kunne kvalifisere til tilbakek...
	Ved begge de foreslåtte alternativ vil Kredittilsynet måtte vurdere om revisor ved sin handlemåte...
	For øvrig vises til at Danmark har tilsvarende regler for tilbakekalling av revisorgodkjenning. I...
	Utvalget foreslår at godkjenning skal kunne tilbakekalles dersom revisor «unnlater å gi forklarin...
	Departementet foreslår i samsvar med utvalgets forslag at tilbakekalling av godkjenning som revis...
	Avgjørelsen om å tilbakekalle godkjenningen i de tilfeller lovens vilkår for dette er oppfylt, vi...
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	Komiteens merknader
	Komiteen
	Komiteen
	Komiteen




	10.1.2.3 Advarsel og kritikk
	10.1.2.3 Advarsel og kritikk
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget foreslår at revisor som hovedregel skal tildeles advarsel ved simpel uaktsomhet, dvs. ve...
	Departementet viser til at sanksjonsformen advarsel ble innført ved lovrevisjonen i 1989. Bakgrun...
	Departementet viser til at tilsynsreglene i revisorloven ikke foreslås videreført, i det de almin...
	Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelige grunner som taler for å opprettholde d...
	Departementet går ut fra tilsvarende betraktninger mot å lovfeste sanksjonsformen «kritikk».
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	10.1.2.4 Bøter
	10.1.2.4 Bøter
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalget drøfter hvorvidt tilsynsmyndighetene bør gis adgang til å ilegge bøter, men konkluderer ...
	Departementet viser til at Finansdepartementet (delegert til Kredittilsynet) allerede har en viss...
	Departementet legger til grunn at adgangen til å ilegge bøter ikke bør utvides i denne omgang. Sp...

	Komiteens merknader
	Komiteens merknader
	Komiteen
	Komiteen
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	10.1.2.5 Særlig om revisjonsselskaper og deres tillitsmenn
	10.1.2.5 Særlig om revisjonsselskaper og deres tillitsmenn
	Sammendrag
	Sammendrag
	Departementet mener i likhet med utvalget at sanksjonene overfor godkjente revisjonsselskaper i h...
	Utvalget foreslår at sanksjoner mot selskapet også skal kunne gjøres gjeldende overfor selskapets...
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	Komiteen
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	10.1.2.6 Andre spørsmål knyttet til administrative sanksjoner
	10.1.2.6 Andre spørsmål knyttet til administrative sanksjoner
	Sammendrag
	Sammendrag
	Utvalgets forslag om at forhold som kan ligge til grunn for tilbakekalling av godkjenning skal fo...
	Utvalget legger til grunn at vedtak fattet av tilsynsmyndighetene «blir virksomt fra det tidspunk...
	Utvalget foreslår å videreføre bestemmelsen i revisorloven §�14 fjerde ledd om domstolenes adgang...
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	10.2 Strafferettslige sanksjoner
	10.2 Strafferettslige sanksjoner
	10.2.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	10.2.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Straffeansvaret for revisor er regulert i revisorloven §�17 annet til fjerde ledd. Videre følger ...
	Åttende rådsdirektiv art. 25 krever at medlemsstatene skal påse at autoriserte personer kan ilegg...
	Det er i proposisjonen redegjort nærmere for gjeldende rett og for lovutvalgets forslag og høring...
	Departementet slutter seg i hovedsak til utvalgets forslag til hvilke bestemmelser som skal være ...
	Utvalget legger til grunn at forskrifter som gis med hjemmel i straffebelagte bestemmelser også s...
	Utvalget foreslår at brudd på plikter i forbindelse med særattestasjoner reguleres i særlovgivnin...
	Departementet foreslår i motsetning til utvalget at revisjonsplikten for regnskapspliktige skal f...
	Departementet slutter seg til at både uaktsom og forsettlig overtredelse skal kunne straffes. Rev...
	Videre slutter departementet seg til at medvirkning til brudd på de angitte bestemmelser i samsva...
	Utvalget foreslår at overtredelse av bestemmelsene om revisors uavhengighet skal straffes mildere...
	Utvalget foreslår en strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre måneder. Dersom «skjerpende o...
	En strafferamme på fengsel inntil ett år, slik departementet går inn for, medfører at overtredels...
	Utvalget peker på at de foreslåtte strafferammene vil medføre at forholdet foreldes etter to år, ...
	Utvalget foreslår at straffebestemmelsene i revisorloven skal få anvendelse, med mindre forholdet...
	For så vidt gjelder revisjonsselskaper, viser departementet til at slike foretak vil kunne straff...
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	10.3 Erstatning
	10.3 Erstatning
	10.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	10.3.1 Bakgrunn for forslagene og departementets vurdering
	Sammendrag
	Sammendrag
	Revisors erstatningsansvar er regulert i revisorloven §�17�a og i aksjeloven kap. 15. Det følger ...
	EØS-reglene på revisorområdet inneholder ikke bestemmelser om revisors erstatningsansvar.
	Det er i proposisjonen videre redegjort for lovutvalgets forslag og høringsinstansenes merknader ...
	Departementet legger som utgangspunkt til grunn at revisors erstatningsplikt i størst mulig grad ...
	Departementet har likevel funnet det hensiktsmessig å ta inn hovedregelen om revisors erstatnings...
	Departementet vil i likhet med utvalget ikke foreslå regler som begrenser av revisors erstatnings...
	Departementet går videre inn for å videreføre et solidaransvar mellom revisjonsselskap og ansvarl...
	Videre går departementet i likhet med utvalget inn for å lovfeste en henvisning til lempingsregel...
	For så vidt gjelder foreldelse av revisors erstatningsansvar, anser departementet at dette er en ...
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	11. Økonomiske og administrative konsekvenser
	11. Økonomiske og administrative konsekvenser
	Sammendrag
	Sammendrag
	Det foreslås ikke endringer i revisjonsomfanget eller revisjonsinnhold som antas å føre til vesen...
	De vesentligste administrative konsekvenser vil være knyttet til økte krav til praksis og innføri...
	Den lovbestemte etterutdanningen antas fortsatt å skje ved at arbeidsgivere og revisorforeninger ...
	Det er foreslått en egen bestemmelse om hvilke forhold revisor skal påpeke overfor den revisjonsp...
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	«Lov om revisjon og revisorer
	§�3-2 annet ledd første punktum skal lyde:
	Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig revisorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk ...
	(Endringen i forhold til forslaget i proposisjonen er understreket.)
	til revisorloven § 3-3 Praksis
	til revisorloven § 3-3 Praksis
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	«Lov om revisjon og revisorer
	§�3-3 annet ledd skal lyde:
	Minst to år av praksistiden skal gjennomføres etter bestått revisorutdanning, siviløkonomutdannin...
	(Endringer i forhold til forslaget i proposisjonen er understreket.)
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	Komiteen
	Komiteen

	til revisorloven §�5-4 Nummererte brev
	til revisorloven §�5-4 Nummererte brev

	Komiteen
	Komiteen

	til revisorloven § 5-5 Oppbevaring
	til revisorloven § 5-5 Oppbevaring

	Komiteen
	Komiteen

	til revisorloven § 9-1
	til revisorloven § 9-1

	Komiteen
	Komiteen

	til allmennaksjeloven §�20-6
	til allmennaksjeloven §�20-6
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	«I proposisjonen er det fremmet forslag om endringer i de vedtatte, men ikke ikrafttrådte aksjelo...
	«I proposisjonen er det fremmet forslag om endringer i de vedtatte, men ikke ikrafttrådte aksjelo...
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	13. forslag fra mindretall
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	13.1 Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
	13.1 Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
	Forslag 1
	Forslag 1
	I lov om revisjon og revisorer skal følgende paragrafer lyde:
	§�2-2 tredje ledd skal lyde:
	Kongen kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra plikten etter første ledd ti...
	§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
	Kredittilsynet kan godkjenne inntil to års praksis fra internrevisjon, offentlig revisjon, etters...


	Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre:
	Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre:
	Forslag 2
	Forslag 2
	I lov om revisjon og revisorer skal følgende paragrafer lyde:
	§�2-2 første ledd annet punktum skal lyde:
	For foretak som nevnt i regnskapsloven §�1-5, skal årsregnskapet revideres av minst én statsautor...
	§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
	Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis fra internrevisjon, offentlig revisjon, etter...
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	§ 1-1 Virkeområde
	§ 1-1 Virkeområde

	Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførel...
	Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførel...

	Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov. ...
	Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov. ...

	Revisor som utfører rådgivning eller andre tjenester for revisjonspliktige, skal utøve sin virkso...
	Revisor som utfører rådgivning eller andre tjenester for revisjonspliktige, skal utøve sin virkso...

	Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse på Svalbard, og kan fastsette særlige regler un...
	Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse på Svalbard, og kan fastsette særlige regler un...



	Kapittel 2 Revisjonsplikt mv.
	Kapittel 2 Revisjonsplikt mv.
	§ 2-1 Revisjonsplikt
	§ 2-1 Revisjonsplikt
	§ 2-1 Revisjonsplikt

	Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av ...
	Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av ...

	Revisjonsplikt etter første ledd gjelder ikke dersom driftsinntektene av den samlede virksomhet e...
	Revisjonsplikt etter første ledd gjelder ikke dersom driftsinntektene av den samlede virksomhet e...

	1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
	1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
	1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
	1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
	1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,

	2. regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven §�1-2 første ledd nr. 4 der antallet deltakere ov...
	2. regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven §�1-2 første ledd nr. 4 der antallet deltakere ov...

	3. kommandittselskap hvor komplementaren er en juridisk person hvor ikke noen av deltakerne har p...
	3. kommandittselskap hvor komplementaren er en juridisk person hvor ikke noen av deltakerne har p...

	4. ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen av deltakern...
	4. ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen av deltakern...




	Unntaket etter annet ledd gjelder ikke når revisjonsplikt følger av annen lov eller forskrift git...
	Unntaket etter annet ledd gjelder ikke når revisjonsplikt følger av annen lov eller forskrift git...

	Unntaket etter annet ledd gjelder ikke foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap.
	Unntaket etter annet ledd gjelder ikke foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap.


	§ 2-2 Krav om registrert eller statsautorisert revisor
	§ 2-2 Krav om registrert eller statsautorisert revisor
	§ 2-2 Krav om registrert eller statsautorisert revisor

	Årsregnskapet til revisjonspliktige etter § 2-1 skal revideres av minst én registrert eller stats...
	Årsregnskapet til revisjonspliktige etter § 2-1 skal revideres av minst én registrert eller stats...

	Revisjon som nevnt i første ledd kan utføres av revisjonsselskap som er godkjent av Kredittilsyne...
	Revisjon som nevnt i første ledd kan utføres av revisjonsselskap som er godkjent av Kredittilsyne...



	Kapittel 3 Godkjenning av revisorer
	Kapittel 3 Godkjenning av revisorer
	§ 3-1 Godkjenning fra Kredittilsynet
	§ 3-1 Godkjenning fra Kredittilsynet
	§ 3-1 Godkjenning fra Kredittilsynet

	Registrerte og statsautoriserte revisorer må være godkjente av Kredittilsynet. Godkjenning gis pe...
	Registrerte og statsautoriserte revisorer må være godkjente av Kredittilsynet. Godkjenning gis pe...

	Revisjonsselskap som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige må være godkjent av Kredittilsyn...
	Revisjonsselskap som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige må være godkjent av Kredittilsyn...

	Titlene «registrert revisor» og «statsautorisert revisor» kan bare benyttes av den som er godkjen...
	Titlene «registrert revisor» og «statsautorisert revisor» kan bare benyttes av den som er godkjen...


	§ 3-2 Utdanning
	§ 3-2 Utdanning
	§ 3-2 Utdanning

	Registrert revisor skal ha bestått treårig revisorutdanning etter fastsatt rammeplan.
	Registrert revisor skal ha bestått treårig revisorutdanning etter fastsatt rammeplan.

	Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig revisorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk ...
	Statsautorisert revisor skal ha bestått treårig revisorutdanning, siviløkonomutdanning, juridisk ...

	Utdanning ved universiteter og høyskoler i utlandet kan godkjennes på linje med norsk utdanning d...
	Utdanning ved universiteter og høyskoler i utlandet kan godkjennes på linje med norsk utdanning d...

	Departementet kan gi nærmere regler om revisorutdanning, høyere revisorutdanning og utenlandsk ut...
	Departementet kan gi nærmere regler om revisorutdanning, høyere revisorutdanning og utenlandsk ut...


	§ 3-3 Praksis
	§ 3-3 Praksis
	§ 3-3 Praksis

	Registrerte og statsautoriserte revisorer skal ha minst tre års variert praksis i revisjon av års...
	Registrerte og statsautoriserte revisorer skal ha minst tre års variert praksis i revisjon av års...

	Minst to år av praksistiden skal gjennomføres etter bestått revisorutdanning, siviløkonomutdannin...
	Minst to år av praksistiden skal gjennomføres etter bestått revisorutdanning, siviløkonomutdannin...

	Minst to år av praksistiden skal finne sted under ledelse av en person som er registrert eller st...
	Minst to år av praksistiden skal finne sted under ledelse av en person som er registrert eller st...

	Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis fra internrevisjon, offentlig revisjon, etter...
	Kredittilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis fra internrevisjon, offentlig revisjon, etter...

	Revisor skal ha gjennomgått en praktisk prøve etter avsluttet teoretisk og praktisk opplæring som...
	Revisor skal ha gjennomgått en praktisk prøve etter avsluttet teoretisk og praktisk opplæring som...

	Den praktiske opplæringen skal finne sted i Norge eller i annet EØS-land. Den praktiske prøven so...
	Den praktiske opplæringen skal finne sted i Norge eller i annet EØS-land. Den praktiske prøven so...

	Departementet kan gi nærmere regler om hva som skal regnes som variert praksis etter første ledd ...
	Departementet kan gi nærmere regler om hva som skal regnes som variert praksis etter første ledd ...


	§ 3-4 Krav til vandel mv.
	§ 3-4 Krav til vandel mv.
	§ 3-4 Krav til vandel mv.

	Den som skal godkjennes som registrert eller statsautorisert revisor må:
	Den som skal godkjennes som registrert eller statsautorisert revisor må:

	1. ha ført en hederlig vandel,
	1. ha ført en hederlig vandel,
	1. ha ført en hederlig vandel,
	1. ha ført en hederlig vandel,
	1. ha ført en hederlig vandel,

	2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og
	2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og

	3. være myndig.
	3. være myndig.





	§ 3-5 Godkjenning av revisjonsselskaper
	§ 3-5 Godkjenning av revisjonsselskaper
	§ 3-5 Godkjenning av revisjonsselskaper

	Et revisjonsselskap skal være organisert som ansvarlige selskap, aksjeselskap eller allmennaksjes...
	Et revisjonsselskap skal være organisert som ansvarlige selskap, aksjeselskap eller allmennaksjes...

	1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer so...
	1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer so...
	1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer so...
	1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer so...
	1. selskapet skal ha et styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer so...

	2. revisorer eller revisjonsselskap som oppfyller kravene i nr. 1, skal inneha mer enn halvparten...
	2. revisorer eller revisjonsselskap som oppfyller kravene i nr. 1, skal inneha mer enn halvparten...

	3. i henhold til selskapsavtale eller vedtekter skal gyldig vedtak i selskapsmøte eller generalfo...
	3. i henhold til selskapsavtale eller vedtekter skal gyldig vedtak i selskapsmøte eller generalfo...

	4. selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og
	4. selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og

	5. selskapet skal ha fast kontorsted i Norge.
	5. selskapet skal ha fast kontorsted i Norge.




	Departementet kan gi nærmere regler om vilkårene for godkjenning av revisjonsselskaper. Kredittil...
	Departementet kan gi nærmere regler om vilkårene for godkjenning av revisjonsselskaper. Kredittil...


	§ 3-6 Godkjenning av revisorer fra andre land
	§ 3-6 Godkjenning av revisorer fra andre land
	§ 3-6 Godkjenning av revisorer fra andre land

	Bestemmelsene i §§ 3-2 til 3-4 er ikke til hinder for at revisorer som er godkjent i et annet EØS...
	Bestemmelsene i §§ 3-2 til 3-4 er ikke til hinder for at revisorer som er godkjent i et annet EØS...

	1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar med regler fastsatt av departementet, og
	1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar med regler fastsatt av departementet, og
	1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar med regler fastsatt av departementet, og
	1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar med regler fastsatt av departementet, og
	1. revisor har bestått en egnethetsprøve i samsvar med regler fastsatt av departementet, og

	2. vilkårene i § 3-4 er oppfylt.
	2. vilkårene i § 3-4 er oppfylt.


	Departementet kan gi nærmere regler om vilkår for godkjennelse av utenlandske revisorer.



	§ 3-7 Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig
	§ 3-7 Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig
	§ 3-7 Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig

	Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig skal i tillegg:
	Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig skal i tillegg:

	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,
	1. gjennomgå etterutdanning i samsvar med regler fastsatt av departementet,

	2. ha fast kontorsted i Norge,
	2. ha fast kontorsted i Norge,

	3. være bosatt i EØS-stat, og
	3. være bosatt i EØS-stat, og

	4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter kapittel 8 i samsvar med regler fastsatt av depa...
	4. ha nødvendig sikkerhet for mulig ansvar etter kapittel 8 i samsvar med regler fastsatt av depa...




	Kredittilsynet kan gjøre unntak fra kravet om at revisor skal være bosatt i EØS-stat.
	Kredittilsynet kan gjøre unntak fra kravet om at revisor skal være bosatt i EØS-stat.



	Kapittel 4 Revisors uavhengighet og objektivitet
	Kapittel 4 Revisors uavhengighet og objektivitet
	§ 4-1 Generelle krav til uavhengighet og objektivitet
	§ 4-1 Generelle krav til uavhengighet og objektivitet
	§ 4-1 Generelle krav til uavhengighet og objektivitet

	Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til den revisjo...
	Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til den revisjo...

	Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke revideres av:
	Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke revideres av:

	1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, underordnin...
	1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, underordnin...
	1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, underordnin...
	1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, underordnin...
	1. den som er ansatt hos den revisjonspliktige eller for øvrig står i et samarbeids-, underordnin...

	2. den som har eierandeler i, er innehaver av eller deltaker i det revisjonspliktige foretaket,
	2. den som har eierandeler i, er innehaver av eller deltaker i det revisjonspliktige foretaket,

	3. den som har fordring eller gjeld hos den revisjonspliktige med unntak av utestående honorar fo...
	3. den som har fordring eller gjeld hos den revisjonspliktige med unntak av utestående honorar fo...

	4. den som er medlem eller varamedlem av den revisjonspliktiges styrende organer eller kontrollko...
	4. den som er medlem eller varamedlem av den revisjonspliktiges styrende organer eller kontrollko...

	5. den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av den revisjonspliktiges regnskapsføring e...
	5. den som har ansvaret for eller deltar i utførelsen av den revisjonspliktiges regnskapsføring e...




	Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke revideres av den som har nærstående som nevnt i fjer...
	Årsregnskapet for revisjonspliktige kan ikke revideres av den som har nærstående som nevnt i fjer...

	Som revisors nærstående regnes:
	Som revisors nærstående regnes:

	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
	1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

	2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 og s...
	2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 og s...

	3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken,
	3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken,

	4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under...
	4. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under...

	5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapslignende forhold med, noen som er nevnt ...
	5. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapslignende forhold med, noen som er nevnt ...




	Den som etter reglene i dette kapittel ikke kan revidere årsregnskap avlagt av morselskapet, kan ...
	Den som etter reglene i dette kapittel ikke kan revidere årsregnskap avlagt av morselskapet, kan ...


	§ 4-2 Revisjonsselskap
	§ 4-2 Revisjonsselskap
	§ 4-2 Revisjonsselskap

	Ingen kan være ansvarlig revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet e...
	Ingen kan være ansvarlig revisor når andre revisorer eller ledende ansatte i revisjonsselskapet e...

	Første ledd gjelder også når aksjeeier eller deltaker som innehar mer enn 10 prosent av aksje- el...
	Første ledd gjelder også når aksjeeier eller deltaker som innehar mer enn 10 prosent av aksje- el...

	Ingen kan være ansvarlig revisor når personer som nevnt i første og annet ledd har nærstående som...
	Ingen kan være ansvarlig revisor når personer som nevnt i første og annet ledd har nærstående som...

	Et revisjonsselskap kan ikke revidere årsregnskap for en revisjonspliktig dersom selskapet eller ...
	Et revisjonsselskap kan ikke revidere årsregnskap for en revisjonspliktig dersom selskapet eller ...


	§ 4-3 Bruk av medarbeidere
	§ 4-3 Bruk av medarbeidere
	§ 4-3 Bruk av medarbeidere

	Det kan bare benyttes revisjonsmedarbeidere som oppfyller kravene i § 4-1.
	Det kan bare benyttes revisjonsmedarbeidere som oppfyller kravene i § 4-1.


	§ 4-4 Deltakelse i annen virksomhet
	§ 4-4 Deltakelse i annen virksomhet
	§ 4-4 Deltakelse i annen virksomhet

	Revisor eller revisjonsselskap kan ikke delta i eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette ...
	Revisor eller revisjonsselskap kan ikke delta i eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette ...


	§ 4-5 Rådgivningstjenester mv.
	§ 4-5 Rådgivningstjenester mv.
	§ 4-5 Rådgivningstjenester mv.

	Revisor som reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke utføre rådgivnings- eller andr...
	Revisor som reviderer årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke utføre rådgivnings- eller andr...

	Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontr...
	Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontr...

	Revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bi...
	Revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bi...

	I revisjonsselskap gjelder denne bestemmelse tilsvarende for revisor som ikke er ansvarlig revisor.
	I revisjonsselskap gjelder denne bestemmelse tilsvarende for revisor som ikke er ansvarlig revisor.


	§ 4-6 Andre forhold
	§ 4-6 Andre forhold
	§ 4-6 Andre forhold

	Revisor skal påse at honoraret fra en klient, en gruppe samarbeidende klienter eller fra en og sa...
	Revisor skal påse at honoraret fra en klient, en gruppe samarbeidende klienter eller fra en og sa...


	§ 4-7 Samarbeidsavtaler, eierandeler mv.
	§ 4-7 Samarbeidsavtaler, eierandeler mv.
	§ 4-7 Samarbeidsavtaler, eierandeler mv.

	For samarbeidende revisorer som fremstår utad som et fellesskap, gjelder bestemmelsene i dette ka...
	For samarbeidende revisorer som fremstår utad som et fellesskap, gjelder bestemmelsene i dette ka...

	Dersom en revisor eller et revisjonsselskap har eierandeler i et foretak som utfører rådgivnings-...
	Dersom en revisor eller et revisjonsselskap har eierandeler i et foretak som utfører rådgivnings-...

	Årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke revideres av den som har samarbeidsavtale med noen s...
	Årsregnskap for en revisjonspliktig kan ikke revideres av den som har samarbeidsavtale med noen s...


	§ 4-8 Unntak
	§ 4-8 Unntak
	§ 4-8 Unntak

	Kredittilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fra § 4-1 annet og tredje ledd, § 4-2 og § 4-3, nå...
	Kredittilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fra § 4-1 annet og tredje ledd, § 4-2 og § 4-3, nå...



	Kapittel 5 Revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskap mv.
	Kapittel 5 Revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskap mv.
	§ 5-1 Revisjonens innhold
	§ 5-1 Revisjonens innhold
	§ 5-1 Revisjonens innhold

	Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,...
	Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,...

	Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende ...
	Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende ...

	Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
	Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.


	§ 5-2 Revisors plikter
	§ 5-2 Revisors plikter
	§ 5-2 Revisors plikter

	Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, herunder vurdere risikoen for at det kan forel...
	Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, herunder vurdere risikoen for at det kan forel...

	Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk.
	Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk.

	Den revisjonspliktige skal gi revisor adgang til å foreta de undersøkelser revisor finner nødvend...
	Den revisjonspliktige skal gi revisor adgang til å foreta de undersøkelser revisor finner nødvend...

	Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor den revisjonspliktiges ledelse:
	Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor den revisjonspliktiges ledelse:

	1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av ...
	1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av ...
	1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av ...
	1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av ...
	1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av ...

	2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen,
	2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen,

	3. misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
	3. misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,

	4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representantskapet...
	4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen, representantskapet...

	5. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis ...
	5. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis ...

	6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 7-1.
	6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 7-1.





	§ 5-3 Dokumentasjon av oppdrag
	§ 5-3 Dokumentasjon av oppdrag
	§ 5-3 Dokumentasjon av oppdrag

	Revisor skal kunne dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på...
	Revisor skal kunne dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på...

	Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i denne forbindelse fraråder en annen revisor å påta seg...
	Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i denne forbindelse fraråder en annen revisor å påta seg...

	Ved utføring av rådgivning og andre tjenester for revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere...
	Ved utføring av rådgivning og andre tjenester for revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere...


	§ 5-4 Nummererte brev
	§ 5-4 Nummererte brev
	§ 5-4 Nummererte brev

	Brev med påpekninger som nevnt i § 5-2 fjerde ledd skal nummereres fortløpende.
	Brev med påpekninger som nevnt i § 5-2 fjerde ledd skal nummereres fortløpende.


	§ 5-5 Oppbevaring
	§ 5-5 Oppbevaring
	§ 5-5 Oppbevaring

	Revisor skal oppbevare dokumentasjon og nummererte brev etter dette kapittel på en ordnet og betr...
	Revisor skal oppbevare dokumentasjon og nummererte brev etter dette kapittel på en ordnet og betr...


	§ 5-6
	§ 5-6
	Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og se...
	Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og se...

	I revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift...
	I revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift...

	I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold:
	I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold:

	1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,
	1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,
	1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,
	1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,
	1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter,

	2. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktl...
	2. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktl...

	3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag...
	3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag...




	Dersom regnskapet ikke gir de opplysninger om foretakets resultat og stilling som burde vært gitt...
	Dersom regnskapet ikke gir de opplysninger om foretakets resultat og stilling som burde vært gitt...

	Finner revisor at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, skal dette angis særskilt.
	Finner revisor at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, skal dette angis særskilt.

	Dersom revisor ved sine undersøkelser har funnet at det foreligger forhold som kan føre til ansva...
	Dersom revisor ved sine undersøkelser har funnet at det foreligger forhold som kan føre til ansva...

	Revisor som reviderer årsregnskap for et morselskap skal avgi en særskilt revisjonsberetning for ...
	Revisor som reviderer årsregnskap for et morselskap skal avgi en særskilt revisjonsberetning for ...



	Kapittel 6 Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt
	Kapittel 6 Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt
	§ 6-1 Revisors taushetsplikt
	§ 6-1 Revisors taushetsplikt
	§ 6-1 Revisors taushetsplikt

	Revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap t...
	Revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap t...

	En revisor som foretar kontroll av en annen revisors revisjonsoppdrag, kan i forbindelse med denn...
	En revisor som foretar kontroll av en annen revisors revisjonsoppdrag, kan i forbindelse med denn...

	Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at en revisor som reviderer årsregnskap for et ...
	Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at en revisor som reviderer årsregnskap for et ...

	Uten hinder av bestemmelsen i første ledd eller avtalt taushetsplikt kan revisor avgi forklaring ...
	Uten hinder av bestemmelsen i første ledd eller avtalt taushetsplikt kan revisor avgi forklaring ...

	Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet.
	Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet.


	§ 6-2 Revisors opplysningsplikt
	§ 6-2 Revisors opplysningsplikt
	§ 6-2 Revisors opplysningsplikt

	Revisor skal innenfor rammen av oppdraget gi opplysninger om forhold vedrørende den revisjonsplik...
	Revisor skal innenfor rammen av oppdraget gi opplysninger om forhold vedrørende den revisjonsplik...

	Får revisor utenfor møte anmodning om å gi informasjon til et medlem av bedriftsforsamlingen, kon...
	Får revisor utenfor møte anmodning om å gi informasjon til et medlem av bedriftsforsamlingen, kon...

	Når det kreves av en revisor som reviderer årsregnskap for et morselskap, et selskap med betydeli...
	Når det kreves av en revisor som reviderer årsregnskap for et morselskap, et selskap med betydeli...

	Dersom den revisjonspliktige ikke oppfyller en plikt etter lov eller forskrift til å utlevere bes...
	Dersom den revisjonspliktige ikke oppfyller en plikt etter lov eller forskrift til å utlevere bes...



	Kapittel 7 Revisors fratreden
	Kapittel 7 Revisors fratreden
	§ 7-1 Revisors rett og plikt til å si fra seg et revisoroppdrag
	§ 7-1 Revisors rett og plikt til å si fra seg et revisoroppdrag
	§ 7-1 Revisors rett og plikt til å si fra seg et revisoroppdrag

	Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspl...
	Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspl...

	Dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i første ledd har revisor bare rett til ensidig å si...
	Dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i første ledd har revisor bare rett til ensidig å si...

	Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg oppdrag...
	Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg oppdrag...


	§ 7-2 Ny revisor
	§ 7-2 Ny revisor
	§ 7-2 Ny revisor

	Før en revisor påtar seg å revidere årsregnskap for en revisjonspliktig skal revisoren be om en u...
	Før en revisor påtar seg å revidere årsregnskap for en revisjonspliktig skal revisoren be om en u...

	Den revisjonspliktiges forrige revisor skal uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dok...
	Den revisjonspliktiges forrige revisor skal uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dok...

	Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for ...
	Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for ...



	Kapittel 8 Erstatning
	Kapittel 8 Erstatning
	§ 8-1 Erstatningsansvar
	§ 8-1 Erstatningsansvar
	§ 8-1 Erstatningsansvar

	Revisor plikter å erstatte skade som denne forsettlig eller uaktsomt har voldt under utførelsen a...
	Revisor plikter å erstatte skade som denne forsettlig eller uaktsomt har voldt under utførelsen a...

	Et revisjonsselskap er solidarisk ansvarlig med en revisor som har utført oppdraget på dets vegne.
	Et revisjonsselskap er solidarisk ansvarlig med en revisor som har utført oppdraget på dets vegne.


	§ 8-2 Lemping
	§ 8-2 Lemping
	§ 8-2 Lemping

	Erstatningsansvar etter § 8-1 kan lempes etter lov om skadeerstatning § 5-2.
	Erstatningsansvar etter § 8-1 kan lempes etter lov om skadeerstatning § 5-2.



	Kapittel 9 Tilbakekalling av godkjenning, sanksjoner mv.
	Kapittel 9 Tilbakekalling av godkjenning, sanksjoner mv.
	§ 9-1 Tilbakekalling av godkjenning
	§ 9-1 Tilbakekalling av godkjenning
	§ 9-1 Tilbakekalling av godkjenning

	Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor dersom...
	Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor dersom...

	Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som revisjonsselskap dersom selskapet ikke lenger f...
	Kredittilsynet skal kalle tilbake godkjenning som revisjonsselskap dersom selskapet ikke lenger f...

	Kredittilsynet kan kalle tilbake godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor eller s...
	Kredittilsynet kan kalle tilbake godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor eller s...

	1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må antas å svekke den tillit som er nødven...
	1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må antas å svekke den tillit som er nødven...
	1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må antas å svekke den tillit som er nødven...
	1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må antas å svekke den tillit som er nødven...
	1. har gjort seg skyldig i straffbar handling og dette må antas å svekke den tillit som er nødven...

	2. grovt eller gjentatte ganger har overtrådt revisors plikter etter lov eller forskrifter.
	2. grovt eller gjentatte ganger har overtrådt revisors plikter etter lov eller forskrifter.




	Vedtak etter denne paragraf kan gjelde en tidsbegrenset periode.
	Vedtak etter denne paragraf kan gjelde en tidsbegrenset periode.


	§ 9-2 Suspensjon av godkjenning
	§ 9-2 Suspensjon av godkjenning
	§ 9-2 Suspensjon av godkjenning

	Dersom en revisor eller et revisjonsselskap er siktet for et forhold som kan medføre tilbakekalli...
	Dersom en revisor eller et revisjonsselskap er siktet for et forhold som kan medføre tilbakekalli...


	§ 9-3 Straff
	§ 9-3 Straff
	§ 9-3 Straff

	Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne lovs § 2-1, § 3-1 tredje ledd, §§ 4-1 til 4-7, § 5...
	Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne lovs § 2-1, § 3-1 tredje ledd, §§ 4-1 til 4-7, § 5...

	Grove eller gjentatte brudd på god revisjonsskikk, jf. § 5-2 annet ledd, straffes på samme måte.
	Grove eller gjentatte brudd på god revisjonsskikk, jf. § 5-2 annet ledd, straffes på samme måte.

	Medvirkning straffes på samme måte.
	Medvirkning straffes på samme måte.

	Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov er forseelse.
	Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov er forseelse.

	Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år.
	Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år.



	Kapittel 10 Revisorregister
	Kapittel 10 Revisorregister
	§ 10-1 Revisorregisteret
	§ 10-1 Revisorregisteret
	§ 10-1 Revisorregisteret

	Kredittilsynet skal føre et register over registrerte og statsautoriserte revisorer og revisjonss...
	Kredittilsynet skal føre et register over registrerte og statsautoriserte revisorer og revisjonss...

	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om registrerte og statsautoriserte revisorer:
	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om registrerte og statsautoriserte revisorer:

	1. navn og eventuelt firma,
	1. navn og eventuelt firma,
	1. navn og eventuelt firma,
	1. navn og eventuelt firma,
	1. navn og eventuelt firma,

	2. bostedsadresse og eventuell kontoradresse,
	2. bostedsadresse og eventuell kontoradresse,

	3. fødselsnummer, D-nummer og eventuelt organisasjonsnummer,
	3. fødselsnummer, D-nummer og eventuelt organisasjonsnummer,

	4. dato for godkjenning og angivelse av godkjent tittel,
	4. dato for godkjenning og angivelse av godkjent tittel,

	5. medlemskap i revisororganisasjon,
	5. medlemskap i revisororganisasjon,

	6. om det er stilt sikkerhet etter § 3-7 første ledd nr.�4, og
	6. om det er stilt sikkerhet etter § 3-7 første ledd nr.�4, og

	7. om revisors godkjenning er tilbakekalt eller suspendert etter kapittel 9.
	7. om revisors godkjenning er tilbakekalt eller suspendert etter kapittel 9.




	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om revisjonsselskap:
	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om revisjonsselskap:

	1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse,
	1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse,
	1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse,
	1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse,
	1. selskapets firma, kontoradresse og postadresse,

	2. organisasjonsnummer,
	2. organisasjonsnummer,

	3. dato for godkjenning,
	3. dato for godkjenning,

	4. navn på godkjente revisorer i revisjonsselskap,
	4. navn på godkjente revisorer i revisjonsselskap,

	5. om selskapets godkjenning er tilbakekalt eller suspendert etter kapittel 9.
	5. om selskapets godkjenning er tilbakekalt eller suspendert etter kapittel 9.




	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om revisjonsselskaps styremedlemmer, varamedlemme...
	Registeret skal inneholde følgende opplysninger om revisjonsselskaps styremedlemmer, varamedlemme...

	1. navn,
	1. navn,
	1. navn,
	1. navn,
	1. navn,

	2. bostedsadresse, og
	2. bostedsadresse, og

	3. fødselsnummer eller D-nummer.
	3. fødselsnummer eller D-nummer.





	§ 10-2 Meldeplikt
	§ 10-2 Meldeplikt
	§ 10-2 Meldeplikt

	Ved søknad om godkjenning og endringer i registrerte opplysninger skal revisor og revisjonsselska...
	Ved søknad om godkjenning og endringer i registrerte opplysninger skal revisor og revisjonsselska...


	§ 10-3 Opplysninger fra revisorregisteret
	§ 10-3 Opplysninger fra revisorregisteret
	§ 10-3 Opplysninger fra revisorregisteret

	Enhver har rett til å få opplysninger fra revisorregisteret. For andre enn offentlige myndigheter...
	Enhver har rett til å få opplysninger fra revisorregisteret. For andre enn offentlige myndigheter...

	Retten til å få utlevert opplysninger gjelder ikke opplysninger om revisor som er død. Kredittils...
	Retten til å få utlevert opplysninger gjelder ikke opplysninger om revisor som er død. Kredittils...


	§ 10-4 Sletting av opplysninger
	§ 10-4 Sletting av opplysninger
	§ 10-4 Sletting av opplysninger

	Opplysninger i registeret skal slettes ti år etter at:
	Opplysninger i registeret skal slettes ti år etter at:

	1. revisor er død,
	1. revisor er død,
	1. revisor er død,
	1. revisor er død,
	1. revisor er død,

	2. revisjonsselskapet er oppløst, eller
	2. revisjonsselskapet er oppløst, eller

	3. godkjenning etter denne lov er kalt tilbake.
	3. godkjenning etter denne lov er kalt tilbake.





	§ 10-5 Forskrifter
	§ 10-5 Forskrifter
	§ 10-5 Forskrifter

	Departementet kan gi nærmere forskrifter om føring og vedlikehold av revisorregisteret og om regi...
	Departementet kan gi nærmere forskrifter om føring og vedlikehold av revisorregisteret og om regi...



	Kapittel 11 Overgangsregler, ikrafttredelse og endringer i andre lover
	Kapittel 11 Overgangsregler, ikrafttredelse og endringer i andre lover
	§ 11-1 Overgangsregler
	§ 11-1 Overgangsregler
	§ 11-1 Overgangsregler

	Den som er godkjent som registrert eller statsautorisert revisor og innført i revisorregisteret v...
	Den som er godkjent som registrert eller statsautorisert revisor og innført i revisorregisteret v...

	Den som er tatt opp som student på revisorstudium eller høyere revisorstudium før loven trer i kr...
	Den som er tatt opp som student på revisorstudium eller høyere revisorstudium før loven trer i kr...

	Departementet kan gi nærmere forskrift om overgangsordninger.
	Departementet kan gi nærmere forskrift om overgangsordninger.


	§ 11-2 Ikrafttredelse
	§ 11-2 Ikrafttredelse
	§ 11-2 Ikrafttredelse

	Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i k...
	Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i k...


	§ 11-3 Endring i andre lover
	§ 11-3 Endring i andre lover
	§ 11-3 Endring i andre lover

	Fra den tiden loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:
	Fra den tiden loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

	1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet gjøres følgende endringer:
	1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet gjøres følgende endringer:
	1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet gjøres følgende endringer:
	1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet gjøres følgende endringer:
	1. I lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet gjøres følgende endringer:





	§ 9 åttende ledd skal lyde:
	§ 9 åttende ledd skal lyde:
	Bedriftsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.
	Bedriftsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.

	§ 10 annet ledd tredje og fjerde punktum oppheves.
	§ 10 annet ledd tredje og fjerde punktum oppheves.


	§ 10 annet ledd femte punktum blir § 10 annet ledd tredje punktum og skal lyde:
	§ 10 annet ledd femte punktum blir § 10 annet ledd tredje punktum og skal lyde:
	Bestemmelsene i revisorloven kapittel 4 til 7 og aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum, jf ...
	Bestemmelsene i revisorloven kapittel 4 til 7 og aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum, jf ...

	2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og ...
	2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og ...
	2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og ...
	2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og ...
	2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og ...





	§ 1 første ledd nr. 9 skal lyde:
	§ 1 første ledd nr. 9 skal lyde:
	9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent etter
	9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent etter
	9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent etter
	9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent etter
	9. revisor og revisjonsselskaper som er godkjent etter





	§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:
	§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:
	Regler om institusjonene i denne lov får tilsvarende anvendelse overfor fysiske personer som nevn...
	Regler om institusjonene i denne lov får tilsvarende anvendelse overfor fysiske personer som nevn...
	Regler om institusjonene i denne lov får tilsvarende anvendelse overfor fysiske personer som nevn...



	I § 3a skal innledningen til første ledd lyde:
	I § 3a skal innledningen til første ledd lyde:
	Revisor som reviderer årsregnskapet i institusjoner som nevnt i § 1 første ledd plikter straks å ...
	Revisor som reviderer årsregnskapet i institusjoner som nevnt i § 1 første ledd plikter straks å ...


	§ 9 første ledd fjerde punktum skal lyde:
	§ 9 første ledd fjerde punktum skal lyde:
	Slike utgifter skal allikevel ikke utliknes på eiendomsmeglerforetak og inkassoforetak og revisor...
	Slike utgifter skal allikevel ikke utliknes på eiendomsmeglerforetak og inkassoforetak og revisor...

	3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag skal § 67a annet ledd lyde:
	3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag skal § 67a annet ledd lyde:
	3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag skal § 67a annet ledd lyde:
	3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag skal § 67a annet ledd lyde:
	3. I lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag skal § 67a annet ledd lyde:




	For gransker gjelder bestemmelsen om erstatningsansvar i første ledd tilsvarende.
	For gransker gjelder bestemmelsen om erstatningsansvar i første ledd tilsvarende.

	4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres følgende endringer:
	4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres følgende endringer:
	4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres følgende endringer:
	4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres følgende endringer:
	4. I lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag gjøres følgende endringer:





	§ 68 annet ledd skal lyde:
	§ 68 annet ledd skal lyde:
	I borettslag tilknyttet et boligbyggelag skal den være revisor som reviderer boligbyggelagets års...
	I borettslag tilknyttet et boligbyggelag skal den være revisor som reviderer boligbyggelagets års...


	§ 87 a annet ledd skal lyde:
	§ 87 a annet ledd skal lyde:
	For gransker gjelder bestemmelsen om erstatningsansvar i første ledd tilsvarende.
	For gransker gjelder bestemmelsen om erstatningsansvar i første ledd tilsvarende.

	5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endringer:
	5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endringer:
	5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endringer:
	5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endringer:
	5. I lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endringer:





	§ 13 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
	§ 13 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
	Den skal gå gjennom styrets protokoll, nummererte brev, jfr. revisorloven § 5-4, og revisjonsbere...
	Den skal gå gjennom styrets protokoll, nummererte brev, jfr. revisorloven § 5-4, og revisjonsbere...


	§ 34 første ledd skal lyde:
	§ 34 første ledd skal lyde:
	En sparebank skal ha registrert eller statsautorisert revisor.
	En sparebank skal ha registrert eller statsautorisert revisor.

	§ 36 første ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir nytt første ledd.
	§ 36 første ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir nytt første ledd.


	§ 37 nytt annet ledd skal lyde:
	§ 37 nytt annet ledd skal lyde:
	Forhold som revisor har påpekt overfor sparebankens styre eller administrerende direktør, jfr. re...
	Forhold som revisor har påpekt overfor sparebankens styre eller administrerende direktør, jfr. re...

	§ 38 oppheves.
	§ 38 oppheves.

	6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker skal § 14 første ledd første punktum lyde:
	6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker skal § 14 første ledd første punktum lyde:
	6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker skal § 14 første ledd første punktum lyde:
	6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker skal § 14 første ledd første punktum lyde:
	6. I lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker skal § 14 første ledd første punktum lyde:




	Representantskapet skal velge revisor til å utføre revisjonsarbeidet i banken og til i tilfelle å...
	Representantskapet skal velge revisor til å utføre revisjonsarbeidet i banken og til i tilfelle å...

	7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer oppheves.
	7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer oppheves.
	7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer oppheves.
	7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer oppheves.
	7. Lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer oppheves.

	8. lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. gjøres følgende endringer:
	8. lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. gjøres følgende endringer:





	§ 11 første ledd skal lyde:
	§ 11 første ledd skal lyde:
	Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorloven.
	Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorloven.


	§ 11 tredje ledd skal lyde:
	§ 11 tredje ledd skal lyde:
	Revisor skal i revisjonsberetningen bekrefte at stiftelsens årsoppgjør er i samsvar med stiftelse...
	Revisor skal i revisjonsberetningen bekrefte at stiftelsens årsoppgjør er i samsvar med stiftelse...

	§ 11 femte ledd oppheves.
	§ 11 femte ledd oppheves.

	§ 11 sjette ledd første punktum oppheves.
	§ 11 sjette ledd første punktum oppheves.

	§ 11 sjette ledd annet punktum blir § 11 femte ledd.
	§ 11 sjette ledd annet punktum blir § 11 femte ledd.

	Nåværende syvende til og med ellevte ledd blir nye sjette til og med tiende ledd.
	Nåværende syvende til og med ellevte ledd blir nye sjette til og med tiende ledd.


	§ 28 annet ledd første punktum skal lyde:
	§ 28 annet ledd første punktum skal lyde:
	For revisjon av stiftelsens regnskaper gjelder reglene i aksjeloven kapittel 7 og revisorloven § ...
	For revisjon av stiftelsens regnskaper gjelder reglene i aksjeloven kapittel 7 og revisorloven § ...

	9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:
	9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:
	9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:
	9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:
	9. I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:





	§ 3-13 nr. 2 bokstav b skal lyde:
	§ 3-13 nr. 2 bokstav b skal lyde:
	til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om regnskapsplikt, ...
	til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om regnskapsplikt, ...


	§ 6-14 nr. 3 skal lyde:
	§ 6-14 nr. 3 skal lyde:
	I selskap, forening, institusjon eller innretning som ikke er skattepliktig, påligger oppgaveplik...
	I selskap, forening, institusjon eller innretning som ikke er skattepliktig, påligger oppgaveplik...

	10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral skal § 2-12 annet ledd lyde:
	10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral skal § 2-12 annet ledd lyde:
	10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral skal § 2-12 annet ledd lyde:
	10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral skal § 2-12 annet ledd lyde:
	10. I lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral skal § 2-12 annet ledd lyde:




	Revisor skal avgi revisjonsberetning til representantskapet.
	Revisor skal avgi revisjonsberetning til representantskapet.

	11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet skal § 6-2 annet ledd lyde:
	11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet skal § 6-2 annet ledd lyde:
	11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet skal § 6-2 annet ledd lyde:
	11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet skal § 6-2 annet ledd lyde:
	11. I lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet skal § 6-2 annet ledd lyde:




	Kredittilsynet trer i skifterettens sted ved utøvelse av myndighet etter aksjelovens og allmennak...
	Kredittilsynet trer i skifterettens sted ved utøvelse av myndighet etter aksjelovens og allmennak...

	12. I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjøres følgende endringer:
	12. I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjøres følgende endringer:
	12. I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjøres følgende endringer:
	12. I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjøres følgende endringer:
	12. I lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjøres følgende endringer:





	§ 44 annet ledd siste setning skal lyde:
	§ 44 annet ledd siste setning skal lyde:
	Den som på vegne av foretaksmøtet foretar granskingen har taushetsplikt etter samme regler som gj...
	Den som på vegne av foretaksmøtet foretar granskingen har taushetsplikt etter samme regler som gj...


	§ 45 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 45 første ledd første punktum skal lyde:
	I statsforetak og heleide datterselskaper til slike foretak har Riksrevisjonen rett til å kreve d...
	I statsforetak og heleide datterselskaper til slike foretak har Riksrevisjonen rett til å kreve d...

	13. I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA gjøres følgende endringer:
	13. I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA gjøres følgende endringer:
	13. I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA gjøres følgende endringer:
	13. I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA gjøres følgende endringer:
	13. I lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA gjøres følgende endringer:





	§ 2-1 annet ledd nr. 3 lyde:
	§ 2-1 annet ledd nr. 3 lyde:
	Valg av bankens revisor.
	Valg av bankens revisor.


	§ 9-2 første ledd skal lyde:
	§ 9-2 første ledd skal lyde:
	Årsmøtet skal velge revisor til å utføre revisjonsarbeidet i banken og i tilfellet å kontrollere ...
	Årsmøtet skal velge revisor til å utføre revisjonsarbeidet i banken og i tilfellet å kontrollere ...


	§ 9-2 fjerde ledd skal lyde:
	§ 9-2 fjerde ledd skal lyde:
	Revisorloven § 5-4, § 5-6 og § 6-2 gjelder tilsvarende.
	Revisorloven § 5-4, § 5-6 og § 6-2 gjelder tilsvarende.

	§ 11-1 første ledd annet punktum oppheves.
	§ 11-1 første ledd annet punktum oppheves.

	14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:
	14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:
	14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:
	14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:
	14. I lov av 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:





	§ 3-11 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 3-11 første ledd første punktum skal lyde:
	Årsmøtet velger revisor, som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til reglene i r...
	Årsmøtet velger revisor, som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til reglene i r...

	§ 3-11 første ledd annet punktum oppheves.
	§ 3-11 første ledd annet punktum oppheves.

	15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og utviklingsfond gjøres følgende endringer:
	15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og utviklingsfond gjøres følgende endringer:
	15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og utviklingsfond gjøres følgende endringer:
	15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og utviklingsfond gjøres følgende endringer:
	15. I lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og utviklingsfond gjøres følgende endringer:





	§ 33 annet ledd tredje punktum skal lyde:
	§ 33 annet ledd tredje punktum skal lyde:
	Den som på vegne av foretaksmøtet foretar granskingen har taushetsplikt etter samme regler som gj...
	Den som på vegne av foretaksmøtet foretar granskingen har taushetsplikt etter samme regler som gj...


	§ 34 første punktum skal lyde:
	§ 34 første punktum skal lyde:
	Riksrevisjonen har rett til å kreve de opplysningene den finner påkrevd for sin kontroll, så vel ...
	Riksrevisjonen har rett til å kreve de opplysningene den finner påkrevd for sin kontroll, så vel ...

	16. I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader skal § 10 første ledd annet punktum lyde:
	16. I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader skal § 10 første ledd annet punktum lyde:
	16. I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader skal § 10 første ledd annet punktum lyde:
	16. I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader skal § 10 første ledd annet punktum lyde:
	16. I lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader skal § 10 første ledd annet punktum lyde:




	Om revisors kvalifikasjoner og habilitet gjelder revisorloven §§ 2-1, 2-2 og §§ 4-1 til 4-7.
	Om revisors kvalifikasjoner og habilitet gjelder revisorloven §§ 2-1, 2-2 og §§ 4-1 til 4-7.

	17. I lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap gjøres følgende endringer:
	17. I lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap gjøres følgende endringer:
	17. I lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap gjøres følgende endringer:
	17. I lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap gjøres følgende endringer:
	17. I lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap gjøres følgende endringer:





	§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:
	§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:
	Til generalforsamlingen innkalles administrerende direktør, medlem av styret og bedriftsforsamlin...
	Til generalforsamlingen innkalles administrerende direktør, medlem av styret og bedriftsforsamlin...


	§ 39 tredje ledd skal lyde:
	§ 39 tredje ledd skal lyde:
	Om revisjonen og selskapets revisor gjelder for øvrig bestemmelsene i revisorloven.
	Om revisjonen og selskapets revisor gjelder for øvrig bestemmelsene i revisorloven.


	§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:
	§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:
	Den som på vegne av generalforsamlingen foretar granskingen, har taushetsplikt etter samme regler...
	Den som på vegne av generalforsamlingen foretar granskingen, har taushetsplikt etter samme regler...


	§ 66 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 66 første ledd første punktum skal lyde:
	I selskapet og i heleid datterselskap til selskapet har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplys...
	I selskapet og i heleid datterselskap til selskapet har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplys...

	18. I lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endringer:
	18. I lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endringer:
	18. I lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endringer:
	18. I lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endringer:
	18. I lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap gjøres følgende endringer:





	§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:
	§ 34 annet ledd første punktum skal lyde:
	Til generalforsamlingen innkalles administrerende direktør, medlem av styret og bedriftsforsamlin...
	Til generalforsamlingen innkalles administrerende direktør, medlem av styret og bedriftsforsamlin...


	§ 39 tredje ledd skal lyde:
	§ 39 tredje ledd skal lyde:
	Om revisjonen og selskapets revisor gjelder for øvrig bestemmelsene i revisorloven.
	Om revisjonen og selskapets revisor gjelder for øvrig bestemmelsene i revisorloven.


	§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:
	§ 40 annet ledd siste punktum skal lyde:
	Den som på vegne av generalforsamlingen foretar granskningen, har taushetsplikt etter samme regle...
	Den som på vegne av generalforsamlingen foretar granskningen, har taushetsplikt etter samme regle...


	§ 66 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 66 første ledd første punktum skal lyde:
	I selskapet og i heleid datterselskap til selskapet har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplys...
	I selskapet og i heleid datterselskap til selskapet har Riksrevisjonen rett til å kreve de opplys...

	19. I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:
	19. I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:
	19. I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:
	19. I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:
	19. I lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) skal § 45 fjerde ledd lyde:




	Har sameiet statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så lan...
	Har sameiet statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så lan...

	20. I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer:
	20. I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer:
	20. I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer:
	20. I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer:
	20. I lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer:





	§ 2-6 annet ledd tredje punktum skal lyde:
	§ 2-6 annet ledd tredje punktum skal lyde:
	Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i revisorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.
	Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i revisorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.


	§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:
	§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:
	Det som er bestemt om revisor i revisorloven §§�4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvare...
	Det som er bestemt om revisor i revisorloven §§�4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvare...

	§ 7-2 oppheves.
	§ 7-2 oppheves.

	§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.
	§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.

	Nåværende første og tredje ledd blir nye første og annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til n...
	Nåværende første og tredje ledd blir nye første og annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til n...

	Opphør av revisors oppdrag.
	Opphør av revisors oppdrag.
	Opphør av revisors oppdrag.


	Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.
	Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.

	§§ 7-5 til 7-7 oppheves.
	§§ 7-5 til 7-7 oppheves.

	§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.
	§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.

	Nåværende § 7-8 første ledd blir ny § 7-4.
	Nåværende § 7-8 første ledd blir ny § 7-4.

	§ 7-9 oppheves.
	§ 7-9 oppheves.

	Nåværende § 7-10 blir ny § 7-5.
	Nåværende § 7-10 blir ny § 7-5.

	§ 7-11 oppheves.
	§ 7-11 oppheves.


	§ 17-1 første ledd skal lyde:
	§ 17-1 første ledd skal lyde:
	Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeier...
	Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeier...

	§ 17-1 annet ledd oppheves.
	§ 17-1 annet ledd oppheves.


	§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:
	§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:
	Til møtet innkalles daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den ...
	Til møtet innkalles daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den ...


	§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:
	I selskaper der staten eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har Ri...
	I selskaper der staten eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har Ri...

	21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en...
	21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en...
	21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en...
	21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en...
	21. I lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende en...





	§ 2-6 annet ledd fjerde punktum skal lyde:
	§ 2-6 annet ledd fjerde punktum skal lyde:
	Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i revisorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.
	Reglene om revisors undersøkelsesrett mv. i revisorloven § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.


	§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:
	§ 5-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:
	Det som er bestemt om revisor i revisorloven §§�4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvare...
	Det som er bestemt om revisor i revisorloven §§�4-1 til 4-7 og § 5-2 tredje ledd gjelder tilsvare...

	§ 7-2 oppheves.
	§ 7-2 oppheves.

	§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.
	§ 7-3 annet og fjerde ledd oppheves.

	Nåværende første og tredje ledd blir nye første og annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til n...
	Nåværende første og tredje ledd blir nye første og annet ledd i § 7-2. Paragrafoverskriften til n...

	Opphør av revisors oppdrag.
	Opphør av revisors oppdrag.
	Opphør av revisors oppdrag.


	Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.
	Nåværende § 7-4 blir ny § 7-3.

	§§ 7-5 til 7-7 oppheves.
	§§ 7-5 til 7-7 oppheves.

	§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.
	§ 7-8 annet til fjerde ledd oppheves.

	Nåværende § 7-8 blir ny § 7-4.
	Nåværende § 7-8 blir ny § 7-4.

	§ 7-9 oppheves.
	§ 7-9 oppheves.

	Nåværende § 7-10 blir ny §7-5.
	Nåværende § 7-10 blir ny §7-5.

	Nåværende § 7-11 oppheves.
	Nåværende § 7-11 oppheves.


	§ 17-1 første ledd skal lyde:
	§ 17-1 første ledd skal lyde:
	Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeier...
	Selskapet kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeier...

	§ 17-1 annet ledd oppheves.
	§ 17-1 annet ledd oppheves.


	§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:
	§ 20-5 første ledd tredje punktum skal lyde:
	Til møtet innkalles daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den ...
	Til møtet innkalles daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, og dessuten den ...


	§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:
	§ 20-6 første ledd første punktum skal lyde:
	I selskaper der staten eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har Ri...
	I selskaper der staten eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har Ri...







	Oslo, i finanskomiteen,
	Oslo, i finanskomiteen,
	den 8. desember 1998.
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