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Viktig å få ny regnskapsførerlov på plass 

I 2015 ble revisor- og regnskapsførerlovutvalget nedsatt med mandat å gjennomgå regelverkene 

for de to profesjonene. Utvalget gikk inn for at det fortsatt skal være to separate lover, og avla 

sin utredning i to deler. Utredningen om revisorloven ble avgitt i juni 2017, mens utredningen 

om regnskapsførerloven ble ferdigstilt i juni året etter (NOU 2018: 9).  Revisorloven er senere 

ferdigbehandlet og ble vedtatt av Stortinget i november 2019. 

For regnskapsførerlovens del ble det gjennomført høring fra juni til oktober i 2018, og saken har 

siden vært til behandling i Finansdepartementet. Vi har ved flere anledninger vært i kontakt 

med departementet om den videre oppfølgingen av saken, og fått positive signaler og 

forhåpninger om at proposisjonen vil komme snart. Når tiden har nærmet seg har vi dessverre i 

stedet fått melding om at arbeidet stadig er forsinket.  

Det er forståelig at de to siste årene har påvirket prioriteringene i Finansdepartementet. Like 

fullt har det nå gått mer enn tre år siden høringsrunden. Under tiden vokser behovet for å få den 

nye regnskapsførerloven på plass. De forslagene som er fremmet i NOUen er viktig for å få et 

regelverk som er tilpasset utviklingen og digitaliseringen på regnskapsområdet.  

En vesentlig del av dette er også god regnskapsføringsskikk, hvor Regnskap Norge, sammen 

med Revisorforeningen og Økonomiforbundet, utvikler innholdet gjennom en standard. Vi har 

siden NOUen kom gjort et arbeid for å oppdatere standarden til ny regnskapsførerlov, og 

samtidig tilpasset den til en modernisert og mer digital regnskapsmetodikk. Siden standarden er 

koplet til ny regnskapsførerlov, er vi avhengig av at den nye loven kommer på plass før vi kan 

ferdigstille og innføre standarden.  

På denne bakgrunn ber vi på det sterkeste om at arbeidet med regnskapsførerloven prioriteres 

med sikte på å få lagt frem en proposisjon for Stortinget i løpet av vinteren 2022. Det gir 
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mulighet for stortingsbehandling før sommeren, og uansett i tide for ikrafttredelse senest fra 1. 

januar 2023. 

Vi håper på snarlig fremdrift, og imøteser tilbakemelding på denne henvendelsen. Vi bistår 

gjerne ytterligere om noe skulle være uklart.  

 

Med vennlig hilsen, 

Regnskap Norge 

 

 

Rune Aale-Hansen 

Adm.dir. 
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