Finansdepartementet
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo

Oslo, 14.04.2021

Høringssvar
Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat med forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene
for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe
konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Høringsfristen er 15. april 2021.
Aksjeselskap og samvirkeforetak er blant foretaksformene som er omfattet. Samfunnsbedriftene
organiserer flere kommunalt hel- og deleide aksjeselskap og samvirkeforetak. Lovforslaget vil derfor
gjelde for flere av våre medlemmer.
Forslaget innebærer at fristene for avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd
utvides med 2 måneder i 2021, tilsvarende som i 2020. Siden fastsettelsen av årsregnskap mv.
normalt skjer i ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte, må de lovbestemte fristene for
avholdelse av disse møtene utsettes og forlenges tilsvarende dersom fristutvidelsen skal få ønsket
effekt. Samlet medfører forslaget at fristen for å fastsette årsregnskapet og avholde generalforsamling
eller årsmøte i aksjeselskap og samvirkeforetak forlenges med 2 måneder til 30. august 2021
Samfunnsbedriftene støtter dette forslaget.
Vi har ellers følgende merknader:
Flere interkommunale selskap (IKS) fører regnskap etter regnskapsloven. Samtidig er IKS-ene
underlagt en egen forskrift med hjemmel i IKS-loven § 27 tredje ledd1 som fastsetter egne frister for
avleggelse av årsregnskapet.
Etter § 4 i denne forskriften skal årsregnskapet for et IKS være avlagt innen 15. februar påfølgende år,
og skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal
videre fastsettes av representantskapet (IKS-ets øverste organ) før 1. mai. Samfunnsbedriftene legger
til grunn at disse reglene og fristene fortsatt gjelder, slik at dette lovforslaget dermed ikke får betydning
for de interkommunale selskapene.
Samfunnsbedriftene har forståelse for at det foreslås en midlertidig lov gitt den spesielle situasjonen
Covid-19 medfører, og at det for andre og senere år er ønskelig at normalordningen og de vanlige
lovbestemte fristene for å fastsette årsregnskap etter regnskapsloven fortsatt skal gjelde.
Med vennlig hilsen
Samfunnsbedriftene
Øivind Brevik
Administrerende direktør
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https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/1999-12-17-1568?from=NL/lov/1999-01-29-6/
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