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Innspill til handlingsplanen for bærekraftsmålene
Regnskap Norge viser til regjeringens og bærekraftsminister Nikolai Astrups invitasjon til
innspillsmøte om handlingsplanen for bærekraftsmålene.
Som bransjeorganisasjon ønsker vi å gi innspill til FNs bærekraftsmål nr. 8 «Anstendig arbeid
og økonomisk vekst», nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», nr. 13 «Stopp
klimaendringene» samt nr. 5 «Likestilling mellom kjønnene». Regnskap Norge har fem
anbefalinger:
1. Lag gode rammebetingelser, og regler som er praktiserbare og ikke gir unødige
administrative byrder
2. Inviter næringslivets organisasjoner til å bidra i utformingen av handlingsplanen
3. Næringsdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet må
samarbeide
4. Få på plass en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som sørger for at
regelverksutviklingen sikrer en lønnsom og integrerbar omstilling for næringslivet
5. Sett søkelys på likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet – særlig i lederposisjoner

Regnskap Norge og regnskapsbransjen
Regnskap Norge er foreningen for autoriserte regnskapsførere og regnskapsselskaper, og
representerer 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.
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Regnskapsbransjen har en viktig i rolle i det grønne skiftet. Som næringslivets nærmeste
rådgiver vil regnskapsføreren veilede og orientere om krav og muligheter, og bidra til
bærekraftige og lønnsomme løsninger.
Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer.
Våre fokusområder er bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Regnskap Norge utvikler akkurat nå, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige og
Finland, en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.
Standarden vil hjelpe de små å levere på bærekraft. Slik vil den sikre konkurransekraften til
SMB-markedet – et marked som samlet står for nesten halvparten av den årlige
verdiskapningen i Norge, noe som utgjør ca. 700 milliarder kroner i året.
Ved å utvikle en standard for de små og mellomstore bedriftene bidrar vi til å sikre fortsatt
bærekraftig og økonomisk vekst. Norsk økonomi er avhengig av de små og mellomstore
virksomhetene. For at små og mellomstore virksomheter skal ha en sjanse til å henge med i
det grønne skiftet, må det være enkelt å drive bærekraftig business.
Vi anbefaler derfor at regjeringen arbeider frem gode rammebetingelser, og regler som er
praktiserbare og frie for unødige administrative byrder – for næringslivet og ikke minst for
SMB-markedet, i utarbeidelsen av handlingsplanen for bærekraftsmålene i Norge. Vi
oppfordrer til å ta bruk den nye standarden for bærekraftsrapportering for små og
mellomstore bedrifter. Inviter bransjeorganisasjonene i arbeidet med rammeverket. Regnskap
Norge stiller sine fagressurser til disposisjon.

Likestilling mellom kjønnene
Regnskap Norges lønnsundersøkelse fra 2019 viste at kvinner og menn i regnskapsbransjen har
lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk
kvinner litt mer. Det er vi stolte over! Tall fra SSB viser imidlertid at en av tre ledere er kvinner,
og under en fjerdedel er toppledere. Regnskapsbransjen er intet unntak her. En av ti
toppledere hos de ti største regnskapsaktørene er kvinner.
Regnskap Norge har forpliktet seg til å sette søkelys på gapet mellom andelen kvinnelige og
mannlige ledere i vår egen bransje. Vi anbefaler at regjeringen gjør det samme i sin
utarbeidelse av handlingsplanen for bærekraftsmålene.

Ansvarlig forbruk og produksjon og Stopp klimaendringene
Sirkulærøkonomi er et nødvendig verktøy når vi skal over til et mer ansvarlig forbruk og
produksjon. Regnskap Norge anbefaler at den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi sørger
for en regelverksutvikling som sikrer en lønnsom og integrerbar omstilling for næringslivet. Det
er viktig at både Næringsdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og
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miljødepartementet samarbeider om den nasjonale strategien og handlingsplanen for
bærekraftsmålene. Igjen oppfordrer vi til å invitere bransjeorganisasjonene til å gi innspill til
arbeidet.
Regnskap Norge har i flere år rettet søkelyset mot sirkulærøkonomien. Vi har blant annet tatt
initiativ til opprettelsen av Norges – kanskje verdens – første sirkulære regnskapsklynge.
Klyngen hjelper norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og
bærekraftig drift. Målet er å bruke resultatene fra klyngearbeidet til å oppmuntre og påvirke til
endringer av lover og regelverk i forbindelse med regnskap, skatt og avgift. I vårt arbeid har vi
identifisert følgende regelverk innen skatt og mva som bør vurderes:
•

Skatt
• Uttaksreglene ved gaveoverføringer til gjenbruksforretninger mv.

•

Merverdiavgift
• Uttak av varer fra lager
• Avansemetoden
• Mva på reparasjoner av brukte varer
• Lavere mva på utleie av varer enn salg
• Differensiert mva ut fra miljøbelastning

På vegne av regnskapsbransjen ser Regnskap Norge frem til resultatene av regjeringens 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.
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