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Statsbudsjettet 2020 – høring Energi- og miljøkomiteen 

Takk for muligheten til å stille i Energi- og miljøkomiteens høring om statsbudsjettet. 

 

Regnskap Norge er foreningen for autoriserte regnskapsførere og regnskapsselskaper, og 

representerer med det en bransje som leverer regnskapstjenester til over 400.000 av landets 

små og mellomstore bedrifter. Gjennom yrkesutøvelsen og den nære kontakten med kundene, 

har våre medlemmer førstehåndskjennskap til hvordan endringer i næringslivet fungerer i 

praksis. 

Regnskap Norge er opptatt av gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, at 

regelverksutviklingen skjer i samarbeid med næringslivet og en hensiktsmessig 

omstillingsprosess i det grønne skiftet. På den bakgrunn ønsker vi å kommentere to forhold: 

1. Behov for en offensiv klimapolitikk (Prop. 1 S kapittel 1 side 8 - 9 samt side 30, post 

2.4.13) 

2. Nasjonal strategi for sirkulær økonomi (Meld. St. 1, kapittel 6) 

 

Behov for en offensiv klimapolitikk  

Regnskap Norge støtter en offensiv og næringsvennlig klimapolitikk, og ser det som svært 

positivt at Statsbudsjettet for 2020 så tydelig adresserer dette. Samtidig etterlyser vi flere 

konkrete tiltak og en tydeligere strategi for grønn næringsutvikling.  

 

I Prop. 1 S, side 30, post 2.4.13 foreslår regjeringen økt bevilgning til forskning knyttet til 

omstilling til et lavutslippssamfunn. Det er bra, men samtidig ikke tilstrekkelig. Norge ligger 

langt bak våre naboland i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi har blant annet behov for 

målrettede tiltak som stimulerer til nye markedsplasser, digitale løsninger som støtter 

gjenbruk og konkrete krav i offentlige anbudsprosesser. 

Energi- og miljøkomiteen  
 
 
 
Oslo, 22.10.2019  
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Vi anmoder derfor energi- og miljøkomiteen å følge opp disse målene med konkrete tiltak – i 

samarbeid med næringslivsorganisasjonene. 

 

Nasjonal strategi for sirkulær økonomi  

Meld. St. 1. kapittel 6 beskriver Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Regjeringen vil utvikle 

en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Som næringslivets viktigste rådgivere brenner 

regnskapsbransjen for det private næringslivet –motoren i den norske velferdsmodellen. Vi 

håper regjeringen vil sette tydelige mål for omstillingen til en sirkulær økonomi og at komiteen 

innarbeider våre 3 konkrete forslag: 

 

1. Samarbeid med Næringsdepartementet 

2. Inviter næringslivets organisasjoner til å bidra i utformingen av regelverk og 

rapporteringsmåter 

3. Få på plass en nasjonal strategi som har de operasjonelle grepene på plass for 

integrering i næringslivet 

 

1. Næring og miljø må samarbeide 

Omleggingen til en sirkulær økonomi krever forretningsmodeller som tar høyde for gjenbruk 

og ombruk. De nye forretningsmodellene påvirker regnskapet og bokføringen. Det handler om 

reelle verdier, og det må skapes lønnsomhet for å lykkes.  

 

Det er derfor avgjørende at Næringsdepartementet har en sentral rolle i utviklingen av en 

nasjonal strategi for en sirkulær økonomi. Omstillingen dreier seg ikke kun om miljøinitiativ, 

men om vilkår for forretningsutvikling. Driveren bak sirkulær økonomi er først og fremst god 

business.  

 

2. Inkluder næringslivet i utformingen av regelverk 

Utviklingen av den sirkulære økonomien skjer primært i næringslivet. Regnskap Norge er 

opptatt av at myndighetene gjør det så enkelt som mulig; gi rammebetingelser som fremmer 

lønnsomhet og godt samarbeid på tvers av bransjer.  

 

For å oppnå dette er samspillet med næringslivets organisasjoner avgjørende. Regnskap Norge 

melder seg herved til å delta i en arbeidsgruppe som får mandat til å bidra i utformingen av 

regelverk og rapporteringsmåter. Vi stiller egne ressurser til disposisjon og ser frem til å 

samarbeide.  

 

3. Få på plass operasjonelle grep 

En nasjonal strategi skal ikke bare etablere et målbilde – den skal inkludere operasjonell grep 

satt opp for integrering i næringslivet. Vi anbefaler at næringslivet deltar i utviklingen, og 

Regnskap Norge stiller seg også her som ressurs i utviklingen.  

 



 

Regnskap Norge – NO 871278342 MVA 3 

 

På vegne av regnskapsbransjen ser Regnskap Norge frem til resultatene av komiteens arbeid, 

og ikke minst til å delta i det videre arbeidet. Vi håper på en snarlig invitasjon! 

 

 

Vennlig hilsen 

REGNSKAP NORGE 

 

 
Christine Lundberg Larsen  

Adm.dir. 

 


