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Executive summary

The Danish Government (Folketinget) on June 1st 2010 approved law proposal 190 which

dissolves the requirement for a chartered accountant to authenticate financial records for small

businesses, with an annual net turnover up to 8 million Danish Kroner, as part of a planned 25%

reduction in administrative burdens for Danish businesses before the end of 2010. In relation to

the EU’s 4th directive, member countries can exempt companies with an annual net turnover up

to 72 million Danish Kroner from this obligation. In order to avoid the obligation being

abolished in Denmark to the degree proposed by the EU, the Union for State-Authorised

Accountants (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) developed a national Danish

declaration standard. If this standard is made into Danish law, small company audit will become

substantially cheaper, but also accountants hope, ensure that the obligation of financial

statement audit remains. When the law proposal of the reduction in this obligation was

originally suggested, it included a statement that a legislative subcommittee should be convened

to evaluate the Danish declaration standard. Before the law proposal was put forward to the

government for first time evaluation, this statement had been removed by the Economy and

Employment Ministry without explanation.

This dissertation analyses the decision process surrounding the development of a Danish

declaration standard on the financial audit of small companies. Particularly, it evaluates the

influences different political parties had on its implementation, the political considerations that

were involved and how these impacted upon the decision process. The negotiations between the

parties that took place are analysed, inferring that the decision process was substantially

influenced by a power play between the political parties: The government used its position to

rewards its coalition partners and the Danish People’s Party (Dansk Folkeparti), a parliamentary

partner of the government, yielded to a considerably larger reduction in the audit requirement

from their original intended position. However, The Danish People’s Party also exploited these

negotiations by demanding late in the process that the statement of the utilisation of a

subcommittee was removed, and at that point the government’s only option was to acquiesce. At

present, the development and implementation of a Danish declaration standard has not been

abandoned by the opposition and the accountants’ union but it is concluded that they will not

succeed unless a change of government occurs in Denmark.
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Afsnit I

Indledning, problemstilling, problemformulering,
afgrænsning og metodisk proces

1 Indledning

Folketinget vedtog d. 1. juni 2010 Lovforslag nr. 190, der indfører en ændring af

årsregnskabsloven, som betyder en yderligere lempelse af revisionspligten for små og

mellemstore virksomheder gældende fra 1. januar 2011. Lempelsen betyder, at virksomheder

med en omsætning på op til 8 mio. kr. kan fravælge revision af deres regnskaber. Beslutningen

om en yderligere lempelse af revisionspligten er et led i regeringens plan fra 2002 om at

reducere de administrative byrder for danske virksomheder med 25 % inden udgangen af 2010.

Danmark er omfattet af reglerne i EU´s 4. direktiv. I henhold til dette direktiv kan

medlemslandene vælge at fritage virksomheder fra revisionspligt, hvis de ikke overskrider to af

direktivets tre størrelsesgrænser. Direktivets størrelsesgrænser tillader bl.a. virksomheder

fritagelse fra revision, med en nettoomsætning på helt op til 72 mio. kr. Samtidig har EU

kommissionen indført 37 ajourførte og omskrevne internationale revisionsstandarder, som

medlemslandene skal følge for revisioner påbegyndt efter 15. december 2010. De nye

revisionsstandarder er detaljerede og medfører, at omkostningerne til revision forøges. Den

danske Økonomi og Erhvervsminister, Brian Mikkelsen udtaler, at han arbejder hen imod, at de

danske grænser for revisionspligt lempes til grænserne i det 4. direktiv, for at lette de

administrative byrder for virksomhederne. Dette giver anledning til at overveje, om lempelsen

af revisionspligten i 2011 er en endelig lempelse, eller om det blot er en etape på vejen mod

indførelse af en lempelse svarende til grænserne i det 4. direktiv, på samme måde som det bl.a.

er set foretaget i England.

Hvis den danske revisionspligt lempes, så grænserne er på niveau med det tilladte i det 4.

direktiv, vil det betyde at kun ca. 5 % af de danske virksomheder vil være underlagt

revisionspligt. Dette er især revisionsforeningerne, banker og Skat store modstandere af. Derfor
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har der været en del debat om, hvorvidt man kan finde et alternativ til at afskaffe

revisionspligten, som samtidig vil medføre administrative lettelser for de små og mellemstore

virksomheder. I henhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag1 skulle der i overensstemmelse

hermed nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål var at arbejde med at udfærdige en

særlig dansk erklæringsstandard2 og vurdere konsekvenserne, hvis den blev indført. Denne

standard skulle alle virksomheder i regnskabsklasse B frivilligt kunne vælge til som alternativ til

en revision efter de Internationale standarder. Det var hensigten med erklæringsstandarden, at

den skulle give en større grad af sikkerhed end et review3 og dermed være mere anvendelig for

de berørte interessentgrupper som kreditgivere og Skat. Den skulle i modsætning til review

resultere i en positiv erklæring fra revisor. Erklæringsstandarden skulle imidlertid ikke stille lige

så mange krav til revisors handlinger som en revision efter de internationale standarder. En

revision udført efter den danske standard ville derfor ikke være så omkostningsfuld for

virksomhederne. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har udarbejdet et forslag til en

standard, som det blev vedtaget, at undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i. Inden lovforslaget

blev fremsat for folketinget blev bestemmelsen fjernet af Økonomi og Erhvervsministeriet

(Ø&E), uden nogen forklaring. Dette har skabt kritik fra flere af de berørte interessentgrupper,

især fra revisorerne, der står uforstående over for ministerens beslutning.

2 Problemformulering

Formålet med denne afhandling er at afdække og forsøge at forstå de bagvedliggende politiske

bevæggrunde og beslutninger, der påvirker processerne omkring indførelsen af en dansk

erklæringsstandard. Der ønskes en forståelse for hvorfor initiativet til at nedsætte en

arbejdsgruppe, der skulle vurdere implementeringen af en dansk erklæringsstandard, blev aflyst.

Hvilke interessenter forsøgte at påvirke beslutningstagerne, og hvad er de politiske holdninger

til standarden.

1 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
2 Ved en erklæringsstandard (revisionsstandard) forstås detaljerede retningslinjer for, hvordan revisor skal
planlægge og udføre erklæringsopgaver med sikkerhed. Ved ”erklæringsopgaver med sikkerhed” menes, at revisor
afgiver en konklusion, der er udformet for at højne troværdigheden af emnet for erklæringen over for de tiltænkte
brugere af den pågældende information (Økonomi og Erhvervsministeriet(1), 2006).
3 Review: gennemgang af et regnskab hvor revisor afgiver en afkræftende erklæring se nærmere i afsnit 8.15
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Afhandlingen er relevant for de interessenter, som vil blive påvirket af beslutningsprocessen.

Herved forstås, alle de interessenter der vil blive påvirket af, om der indføres en dansk

erklæringsstandard. Den vil give et grundlag for en forståelse af det politiske spil, der omgiver

beslutningsprocessen. En forståelse af de politiske bevæggrunde er nødvendig, hvis

interessenterne ønsker at påvirke beslutningsprocessen fremadrettet. Skal beslutningstagerne

påvirkes er det nødvendigt at forstå, hvilke områder det vil være relevant at fokusere på, evt.

finde alternative løsningsmodeller til, før det bliver muligt at påvirke politikerne.

Ovenstående giver anledning til følgende problemformulering:

En analyse af den politiske beslutningsproces omkring udviklingen af en

dansk erklæringsstandard til de revisionspligtige virksomheder i

regnskabsklasse B

Ved ovenstående analyse vil følgende underspørgsmål blive besvaret:

a) Hvorfor var der et ønske om at lempe eller ændre revisionspligten i Danmark?

b) Hvorfra og hvorfor kom initiativet til at udvikle en dansk erklæringsstandard til

revisionspligtige virksomheder i regnskabsklasse B?

c) Hvad er interessenternes holdning til udviklingen af en dansk erklæringsstandard?

d) Hvilken holdning har de politiske partier til implementeringen af en dansk

erklæringsstandard?

e) Hvilke politiske hensyn har ligget til grund for den politiske beslutningsproces?

f) Er det sandsynligt, at regeringen vil genoptage arbejdet med at udvikle en særlig

erklæringsstandard for B virksomheder?
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3 Afgrænsning

For at kunne foretage en dybdegående analyse af afhandlingens problemformulering er

afhandlingen underlagt en række begrænsninger. Det skal tages i betragtning, at omfanget af

afhandlingen, tiden og rammerne stiller nødvendige begrænsninger for besvarelsen af

problemformuleringen.

Nedenstående emner skal fremhæves særligt i nærværende afgrænsning. Dette skyldes, at de er

fundet relevante for afhandlingens emne. Men ud fra en afvejning af, hvilken empiri, der gav

den bedste besvarelse af problemformuleringen, og de begrænsninger der ligger i afhandlingens

omfang, er en gennemgang af de nedenstående emner fravalgt.

Det fremgår af EU's nye grønbog om revisionsbranchen, at der er flere lande, herunder

Danmark, der overvejer at udvikle en national standard. EU overvejer derfor mulighederne for at

indføre en 3. standard. Grønbogen og udviklingen på dette område i EU er ikke gennemgået i

afhandlingen.

I en række EU lande, er der foretaget en betydelig lempelse af revisionspligten, nogle lande har

allerede lempet til de europæiske grænser. Der er ikke foretaget en sammenligning, med

konsekvenserne af lempelsen i de andre EU lande.

AMVAB metoden er gennemgået i forhold til den danske måde at opgøre administrative byrder

på, og om denne er en saglig metode at vurdere værdien af revisionspligten ud fra. Det ville også

have været interessant at analysere, hvordan administrative byrder bliver opgjort i andre

europæiske lande og derudfra vurdere, om metoden reelt giver det sammenligningsgrundlag den

lægger op til. Denne sammenligning er ikke foretaget.

OECD har foretaget undersøgelser af udviklingen i Danmarks byrdereduktion. I undersøgelsen

er anvendelsen af målemetoderne, en vurdering af Danmarks EX ante og EX post målinger

foretaget. OECD´s undersøgelser er ikke gennemgået i afhandlingen.
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Der findes flere teorier om politiske beslutningsprocesser. Det blev overvejet, om der skulle

inddrages endnu en teori i afhandlingen, som afveg fra den valgte teori F.eks. ”Garbage Can”

teorien, idet denne kunne belyse beslutningsprocessen fra en anderledes vinkel. Det vurderes, at

afhandlingens analyse i så fald ikke kunne være særlig dybdegående og derfor blev denne

fremgangsmetode fravalgt.

De politiske forhandlinger er hovedsageligt foregået imellem regeringen og de store partier: DF,

S og SF. Men der har også været andre mulige deltagere i processen, Liberal Alliance, Radikale

Venstre og Enheds Listen. Det vurderes, at de ikke har haft nok stemmer til sammen med

regeringen at kunne samle et flertal for forslaget. Regeringen har derfor ikke forsøgt at skabe en

koalition med partierne. Partierne har ikke vurderet området som en mærkesag, og deres

holdninger forsvinder i den offentlige debat. Derfor er analysen afgrænset til at vedrøre de

partier, som beslutningsprocessen reelt udspiller sig imellem.

Det skal samtidig gøres klart, at gennemgangen af rapporter, analyser, høringssvar m.v. er

foretaget med problemformuleringen for øje. Herved forstås at informationer fra disse kun

inddrages i afhandlingen, i det omfang det er fundet, at oplysningerne bidrager til en besvarelse

af problemformuleringen. Den gennemgåede empiri kan således godt indeholde andre analyser

og argumenter, som ikke er fundet relevante at inddrage i afhandlingen.
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4 Metodevalg

4.1 Problemformuleringsproces

Processen ved udarbejdelsen af afhandlingen blev indledt med definitionen af et emne. Emnet

”lempelsen af revisionspligten” forekom at være et særdeles interessant og relevant emne for

revisionsfaget. Herefter blev der foretaget en omfattende informationsindsamling, der havde til

formål at definere en problemstilling, som var relevant og hidtil ubesvaret. Der er mange

afhandlinger, der behandler emnet omkring lempelsen af revisionspligten. Hvilket er naturligt

set i lyset af de store konsekvenser, en lempelse muligvis kan medføre for revisionsbranchen.

Afhandlingernes perspektiv er ofte en analytisk tilgang til konsekvenserne af lempelsen af

revisionspligten. Problemstillingen omkring udviklingen af en særlig dansk erklæringsstandard

fandtes vedkommende. Der opstod en oprigtig nysgerrighed om, hvorfor erklæringsstandarden

blev indført i det seneste lovforslag til lempelsen af revisionspligten for at blive fjernet igen

uden en forklaring. Flere interessenter udtrykte forundring og frustration over dette. Dette førte

til en ny tilgang til afhandlingen. I stedet for en konsekvensvurdering af lempelsen af

revisionspligten, fandtes det spændende, at undersøge de processer, der fører til udviklingen af

de lovforslag, der påvirker revisionsbranchen og de danske virksomheder. For er det altid det

rationelle, saglige valg der foretages i en politisk beslutningsproces. Er beslutningstagerne

påvirket af andre hensyn, end de offentligt fremlægger. Spørgsmål om magtindflydelse og de

valg af kompromisløsninger, der fører til lovgivning på området opstod. En gennemgang af

tidligere afhandlinger, samt informationsindsamling på nettet kunne ikke besvare

problemformuleringen. Udviklingen af en Dansk erklæringsstandard er en forholdsvis ny tilgang

til problemstillingen omkring lempelsen af revisionspligten. Der eksisterede derfor endnu ingen

faglitteratur omkring de politiske beslutningsprocesser, der vedrørte dette emne. Herved opstod

afhandlingens problemstilling og analytiske mål. Det vurderes, at besvarelsen af

problemformuleringen vil bidrage med ny viden og belyse området for lempelsen af

revisionspligten, ud fra en endnu ikke belyst vinkel.
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4.2 Afhandlingens opbygning

Nedenfor vil fremgangsmåden, der er anvendt til at behandle afhandlingens problemformulering

blive belyst.

Fremgangsmåden er illustreret i nedenstående figur:

Figur 1 (Andersen, 2008) S. 25

Afhandlingen er opdelt i fem hovedafsnit. Første, nærværende, hovedafsnit består af en

indledning efterfulgt at afhandlingens problemstilling og problemformulering. Der foretages

samtidig en beskrivelse af afhandlingens opbygning og den metodiske tilgang. I andet

hovedafsnit foretages der en gennemgang af den relevante teori, som anvendes til at analysere

problemformuleringen. Herefter foretages, i tredje hovedafsnit, en gennemgang af den

indsamlede empiri og data, som er udvalgt til at danne grundlag for analysen. I fjerde

hovedafsnit kombineres den relevante teori med den indsamlede empiri og data i en

dybdegående analyse af problemformuleringen. Afsnit II og III vil blive afsluttet med en

delkonklusion, der opsummerer afsnittets hovedelementer, som skal anvendes til besvarelsen af

problemformuleringen. Afhandlingen afsluttes, med det femte hovedafsnit, der består af

afhandlingens hovedkonklusion og en perspektivering over den udvikling der fremadrettet vil

være på området. Metodevalget i de fem afsnit vil blive gennemgået nedenfor.
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4.2.1 Problemformulering

Afhandlingen er indledt med en præsentation af en overordnet politisk problemstilling i et

aktuelt lovgivningsanliggende. Denne problemstilling fører til afhandlingens

problemformulering, som vil indeholde en beskrivelse af det problem, som vil blive analyseret

igennem afhandlingen. Der er formuleret en række underspørgsmål, som anvendes til at

operationalisere problemformuleringen. Herved forstås, at problemformuleringen ”oversættes”

til praktiske spørgsmål, der kan undersøges, som vil danne grundlag for besvarelsen af

problemformuleringen4.

4.2.2 Valg af teori

Det fremgår af afhandlingens problemformulering, at der skal foretages en analyse af en politisk

beslutningsproces. For at analysere den politiske beslutningsproces er det fundet relevant at se

nærmere på magtteorier og beslutningsprocesser. Den valgte teoretiske begrebsramme er den,

det er vurderet vil give de bedste rammer til at betragte sammenhængene ud fra. Først beskrives

4 magtdimensioner, den direkte, indirekte, bevidsthedskontrollerende og institutionelle

magtudøvelse. Herefter gennemgås den politiske beslutningsmodel, middelkompromis

modellen. Modellerne er en opbygning af et forenklet system af det udsnit af virkeligheden, som

det ønskes at analysere5. Ved at anvende en model som illustrerer en forenklet udgave af

virkeligheden, bliver det muligt at klarlægge, hvordan de enkelte forhold hænger sammen og

påvirker hinanden. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, der sammendrager teorien, og

fremhæver de elementer, det er vigtigt at undersøge i empirien og dataindsamlingen for at kunne

foretage en analyse af beslutningsprocessen ud fra det teoretiske grundlag.

4.2.3 Indsamling af Empiri og data

4.2.3.1 Sekundær information - og dataindsamling

For at kunne analysere en politisk beslutningsproces er det nødvendigt, at have en omfattende

viden om de bagvedliggende bevæggrunde, der påvirker politikerne i deres beslutning. For at

opnå dette er det vigtigt at sætte sig ind i historien og udviklingen på området. De politiske

strukturer er studeret. De undersøgelser, som politikerne har til rådighed i den politiske

beslutningsproces, og som indgår i den offentlige debat er inddraget.

4 (Andersen, 2008), S. 25-26
5 (Andersen, 2008) S. 84
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Politikere udtrykker ofte deres holdninger i medierne og igennem debat i folketinget. For at

skaffe den nødvendige information til at forstå disse områder, er der foretaget en grundig

indsamling af informationer og data fra ministeriers, styrelsers, politikeres og folketingets

hjemmesider.

Indledningsvis blev der foretaget en interessentanalyse, der klargjorde hvilke interessenter, der

ville blive påvirket af den politiske beslutningsproces. Det er nødvendigt at vide, hvilke

interessenter, der er indirekte involveret i beslutningsprocessen dvs. hvilke interessenter, der er

væsentlige for beslutningstagerne. Hvad er interessenternes styrkeforhold til beslutningstagerne,

og følger interessenterne særlige strategier for at opnå deres målsætning. Interessentanalysen var

nødvendig for at foretage en kvalificeret informationsindsamling og en vurdering af validiteten

og reliabiliteten af den indsamlede information.

Der er efterfølgende foretaget en omfattende informationssøgning på internettet, for at få et

bredt grundlag til at kunne analysere og udvælge de relevante kvalitative og kvantitative data og

informationer. For at højne reliabiliteten og validiteten i informationsindsamlingen på nettet, er

der foretaget en meget bred indsamling over tid, der har ført til en belysning af

problemstillingen fra beslutningstagernes og interessenternes perspektiv. Ud fra den brede

kvantitative informationsindsamling er der i afhandlingen inddraget referencer fra udvalgte

artikler, der bedst illustrerer de forskellige synspunkter fra de involverede interessentgrupper og

politikere. Ved denne brede informationsundersøgelse opnås en god forståelse for hele området,

idet alle synsvinkler bliver belyst. Ud fra den kvantitative information er der udledt kvalitativ

viden. Andre kvalitative informationer, der er anvendt, er bl.a. lovforslag, betænkninger,

behandlinger i folketinget og interviews. De kvantitative data, der er anvendt, er bl.a.

statistikker, tabeller og holdningsundersøgelser.

4.2.3.2 Primær dataindsamling i form af Interviews

Efter at have fået en bred forståelse for området, beslutningstagerne og interessenternes

holdning til den danske erklæringsstandard ved en gennemgang af det sekundære materiale, blev

der foretaget en primær dataindsamling igennem delvist strukturerede interviews6. Den brede

informationsindsamling af sekundære data, har givet anledning til en forståelse for og teori om,

hvad der er foregået I forhandlingsprocesserne imellem politikerne. Forhandlingerne er foregået

6 (Andersen, 2008), S. 169
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bag lukkede døre, og det var derfor væsentligt, at interviewe personer, med et indgående

kendskab til forhandlingerne. De interviewede kan hjælpe med at be- eller afkræfte den

forhandlingsproces, som er vurderet som sandsynlig. Samtidig kan de bidrage med nye

synsvinkler og informationer. De personer, der er udvalgt til interview er personer, der har haft

en aktiv rolle i processen, samt mulighed for og interesse i at udtale sig om denne.

De interviewede personer er:

 Jens Christian Lund, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne.

Jens Christian Lund har deltaget aktivt i debatten i folketinget omkring udviklingen af en

dansk erklæringsstandard. Han har i flere år kæmpet for at få indført en dansk

erklæringsstandard.

 Jannik Bay, Direktør FSR.

Jannik Bay har været med i udarbejdelsen af ”En udvidet gennemgang”. Jannik Bay har

blandt andet udarbejdet plancherne til FSR der hedder ”politisk proces omkring

udviklingen af en dansk erklæringsstandard”. Han har været medvirket i FSRs forsøg på

at påvirke beslutningsprocessen.

 Janni Lindhede, Ehvervs og Selskabsstyrelsen.

Janni Lindhede er ministeransvarlig i Center for kvalitet i erhvervsregulering (CKR).

Janni Lindhede arbejder med regelforenkling og administrative lettelser i CKR.

Jens Christian Lund og Jannik Bay repræsenterer ”Ja sigerne” til implementeringen af en dansk

erklæringsstandard. Det er vurderet, at det gennem interviews med disse ville være muligt at få

den bedste forståelse og viden om beslutningsprocessen. De har været en aktiv del af den, men

resultatet er ikke faldet ud til deres fordel. Regeringen har ikke været villige til at fortælle om

selve de politiske forhandlinger, da de er interne. Det er derfor vurderet, at modstanderne af

udfaldet af processen, bedst vil kunne belyse processen og bidrage med relevante betragtninger

og vurderinger. Der skal dog tages højde for deres subjektivitet, når deres holdninger anvendes i

analysen.

Janni Lindhede er interviewet for at få en forståelse af. om det er rigtigt at se revision som en

administrativ byrde. En stor del af den offentlige debat imellem ”ja og nej sigerne” handler om,

hvorvidt man kan vurdere revision, som en administrativ byrde.
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Dokumentationsmetoden foregik således, at imens deltageren blev interviewet, blev der skrevet

stikord eller samtalen blev optaget. Straks efter interviewet var afsluttet, blev der udarbejdet et

referat af samtalen. Deltagerne havde i to af samtalerne fået tilsendt en række spørgsmål som

gennem samtalen blev berørt. Gennemgangen af spørgsmålene foregik ikke slavisk men i den

sammenhæng, det forløb naturligt for samtalen. Et af de foretagne interviews blev foretaget på

samme måde, men over telefonen.

4.2.3.3 Primær dataindsamling, skriftlig besvarelse af spørgsmål

Som repræsentant for ”Nej sigerne” er der indhentet skriftlig besvarelse på en række spørgsmål.

Dansk Folkeparti ville ikke stille op til Interview, men ville gerne svare skriftligt på en række

kritiske og opklarende spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret af:

 Colette L Brix, Dansk Folkepartis erhvervsordfører,

Colette L Brix har været har været regeringens forhandlingspartner i forbindelse med

fremsættelsen og vedtagelsen af Lovforslag 1907. Colette L Brix har derfor

førstehåndskendskab til forhandlingsforløbet med regeringen.

4.2.4 Besvarelse af problemformuleringen

Analysen af den politiske beslutningsproces omkring udviklingen af en dansk

erklæringsstandard, er foretaget ved anvendelse af en deduktiv metode. Der tages udgangspunkt

i teorien, den politiske beslutningsmodel og anvendelsen af magt i beslutningsprocessen, som

beskrevet i afsnit II. Teoriens komponenter operationaliseres og anvendes til at perspektivere

den undersøgte empiri og data som blev beskrevet i afsnit III8. Samlet giver dette grundlaget til,

i afsnit IIII at foretage en analyse og fortolkning af beslutningsprocessen omkring udviklingen af

en dansk erklæringsstandard for store B virksomheder.

7 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
8 (Andersen, 2008), s. 78-80
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4.2.5 Hovedkonklusion og Perspektivering

Analysens resultater, konklusioner og videre implikationer, som danner den endelige besvarelse

af problemformuleringen, vil blive gennemgået i den sidste del af afhandlingen. Konklusionen

er et resultat af hele opgaveprocessen og den omfatter både problemformulering, teori, empiri,

analyse og tolkninger9. Afhandlingens delkonklusioner og analysen af beslutningsprocessen vil

blive inddraget i en samlet konklusion, og problemformuleringens underspørgsmål vil blive

besvaret og føre til en samlet besvarelse af problemformuleringen. Afslutningsvis vil der blive

foretaget en perspektivering, der vil indeholde en stillingtagen og anbefaling til hvordan

interessenterne fremadrettet kan påvirke beslutningsprocessen.

9 (Andersen, 2008) S. 34



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

16

Afsnit II

Teori

5 Magt og beslutningsprocesser

”skal man finde ud af, hvem der har magten, så skal man finde ud af hvem der kan bestemme

udfaldet af politiske beslutninger” (Dahl, 1957)

I nedenstående to underafsnit redegøres der for det teoretiske grundlag, som anvendes til at

analysere den politiske beslutningsproces omkring udviklingen og indførelsen af en dansk

erklæringsstandard for danske B virksomheder.

Begrebet magt kan ikke defineres klart og entydigt. Der er flere teorier, der beskriver

magtbegrebet og hvordan det skal undersøges empirisk10. De fire klassiske magtteorier

(magtdimensioner) gennemgås, idet det er nødvendigt, når man analyserer en beslutningsproces,

at tage stilling til hvordan de magtressourcer, som aktørerne har til rådighed, kan udnyttes.

Handler embedsmænd og ministrene ud fra egne interesser eller ud fra det offentliges interesser

helt uafhængigt af egne mål. For at danne grundlag for forståelsen af hvor i

beslutningsprocessen magten udøves defineres i nærværende afsnit, hvad der forstås ved magt,

og hvor den udøves.

5.1 Direkte magt

- Robert A. Dahl Moderne magtpolitologi, ”The Concept of Power” 195711

Robert A. Dahls definition på magt anses som den klassiske definition på magt12. Dahl definerer

magt som værende det forhold at: ”A (en aktør) kan få B (en anden aktør) til at gøre noget, som

B ellers ikke ville have gjort ” Dahl mener, at magt er en kausalitetsrelation imellem aktører. B

gjorde, som han/hun gjorde, fordi A udøvede magt, underforstået at B ville have handlet

anderledes, hvis A ikke havde påvirket handlingen.

10 (Knudsen) S. 141
11 (Dahl, 1957), S. 201-214
12 (Christensen, et al., 2001)
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Dahl mener, at handlinger, der ikke er påvirket af en aktørs direkte magtudøvelse over den

anden aktør, f.eks. hvis B handler som B gør ud fra vane, rutine eller tilfældighed ikke hører

under magtudøvelsen. Der er altså 3 betingelser der skal være opfyldt for at man ifølge Dahl,

udøver magt:

1. Kausal sammenhæng imellem handling og beslutning

2. Handlingen skal være intenderet. dvs. A skal bevidst ønske at påvirke B til at foretage

den aktuelle beslutning

3. Aktørerne er rationelle individer, der vil sige fra hvis den magtudøvelse, der bliver

udøvet forsøger at få dem til at udføre en ulovlig handling13.

Den direkte magtarena kan illustreres som nedenfor:

Figur 2 (Christensen, et al., 2001), S. 26

Dahls magtbegreb kaldes i magtteorien for den direkte magtudøvelse. Magten udspiller sig i et

forum, hvor der er en ”dagsorden” (beslutningsarena). Processen starter således med, at der

bliver fremlagt et forslag og slutter med at forslaget bliver vedtaget - en beslutning. Samtidig

13 Det antages i afhandlingen at de involverede aktører, som politikere og interessenter er rationelle individer og
denne forudsætning anses derfor for værende opfyldt.
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forudsættes det, at man kan begrænse deltagerkredsen. Senere politisk teori illustrerer, at denne

magtdimension ikke kan stå alene, idet det menes, at en del af magten udøves uden for denne

formelle politiske beslutningsarena.

5.2 Indirekte magt

- Peter Bachrach og Morton S. Baratz, Two Faces of Power 196214

Bachrach og Baratz anfører, at Dahls magtdefinition kun definerer én side af magtudøvelsen.

Magt har flere dimensioner og magtens anden dimension er den indirekte magt. Denne magt

udspiller sig i forbindelse med, at en dagsorden skabes eller netop ikke skabes. Bachrach og

Baratz kalder denne anden side af magtudøvelsen for ”non-decision making”. 15

Den indirekte magt illustreres som nedenfor :

Figur 3, (Christensen, et al., 2001), S. 50

14 (Bachrachand, et al., 1962), S. 947-952
15 (Christensen, et al., 2001) S. 50
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Figuren illustrerer den indirekte magt ved hjælp af to filtre. Uden om den direkte magtmodel jf.

figur 3 ovenfor er der nu indsat to filtre.

5.2.1 Filter 1, Adgang

Beslutningen om hvordan man skal definere beslutningsarenaens kapacitet og sagsområde16. Her

afgøres det således, hvilke beslutninger som får adgang til beslutningsarenaen. Ved ”non-

decision” forstås at en aktør B bevidst kan ignorere konflikter ved at udelukke eller udskyde

problematiske beslutninger fra beslutningsarenaen. Konflikten bliver på denne måde aldrig taget

op. Samtidig kan magten her udøves ved, at konflikter udelukkes fra beslutningsarenaen ved at

aktør B forudser at aktør A vil modsætte sig aktør Bs ønskede udfald på en beslutning. Aktør B

konstaterer at As sanktioner og modstand vil betyde for mange omkostninger på andre områder

for B, og B afholder sig derfor fra at bringe konflikten ind i beslutningsarenaen. Udfaldet af

beslutninger ses som et forhandlingsspil imellem de forskellige aktører. Aktørerne påvirker

udfaldet af forhandlingsspillet ved konsekvent at forfølge egne interesser på den mest givende

måde. Dvs. aktørerne foretager et bevidst valg om hvilke beslutninger, der ønskes indført i

beslutningsarenaen, en bevidst vurdering af hvilke oplysninger de frigiver. Herudover danner

aktørerne nyttige alliancer, der for aktørerne betyder, at de kan hjælpe hinanden således at begge

parter maksimerer deres nytte mest muligt.

5.2.2 Filter 2, Konsekvenser

Aktørerne kan i større eller mindre grad forhindre, at beslutningerne, der blev taget i

beslutningsarenaen, får den tilsigtede effekt, eller at den får flere og utilsigtede effekter.

Implementeringsprocessen har altså konsekvenser for de politiske beslutningers konsekvenser.17

Hvis beslutningerne er uklare eller overlader fortolkning til de aktører, som har ansvaret for

indførelsen af gennemførelsen af beslutningerne, vil det således være muligt for aktørerne at

påvirke effekten af beslutningen i implementeringsfasen.

5.2.3 Deltagernes strategi.

I den indirekte magtteori er deltagernes strategier mere fokuseret på filtrene end på processen i

selve beslutningsarenaen. For at forstå og analysere en beslutning, er det derfor vigtigt at

fokusere ikke alene på, hvorfor en beslutning bliver vedtaget eller ikke men også på hvilke

16 (Christensen, et al., 2001), S. 51-52
17 (Magtudredningen, 1999) S. 2
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processer, der førte til at beslutningen blev taget op eller årsager til at trufne beslutninger ikke

bliver ført ud i livet.18 Deltagernes udøvelse af magt omkring filtrene stiller krav til deltagernes

tid, krav og kompetence og for at beslutningerne kan blive påvirket ved filtrene må de derfor

have en vis betydning for deltagerne.

5.3 Bevidsthedskontrollerende magt

– Steven Lukes, Power – A Radical View, 197419

Steven Lukes påpegede, at der var endnu en dimension til magtudøvelsen20. Den såkaldte 3.

dimension, den bevidsthedskontrollerende magt. Steven Lukes påpegede, at der udover de to

magtformer beskrevet ovenfor findes endnu en form for magtudøvelse, nemlig den magt der

udøves i det skjulte. Den skjulte magt udspiller sig i, at aktørerne afholdes fra bevidstheden om,

hvad der er i deres egen objektive interesse. En aktør A udfører f.eks. bevidste

påvirkningsforsøg mod B, uden at B forstår hvad der foregår. I forhold til modellen i figur 3

indsættes der nu et ekstra filter over interesser, hvor de oplevede interesser bliver filtreret fra.

Lukes definition af magt er meget svær at måle, kritikken af modellen betvivler, at man

overhovedet kan have ”virkelige” interesser, det vil sige en situation hvor en aktør slet ikke er

påvirket af noget udefrakommende. Kritikkerne fremhæver, at interesser er et produkt af de

erfaringer og påvirkninger et individ har gjort sig igennem hele livet.

5.4 Institutionel magt

Magtens 4. dimension er den institutionelle magt21. Ved institutionel magt forstås at aktører

gennem deres adfærd har etableret og udviklet normer over tid. Når normerne først er

indarbejdet, fungerer de som rammer, der regulerer aktørernes adfærd. Jo mere

institutionaliserede disse roller og relationer er jo mere bliver de taget for givet, dvs. en

virkelighed der bare er. Institutionel magt er således adfærd, som kommer til udtryk via normer,

rutiner og strategier. Som eksempel på institutionel magt fremhæves selvfølgelige ureflekterede

adfærdsregler i organisationer.

18 (Christensen, et al., 2001), S. 54
19 (Lukes, 1974)
20 (Christensen, et al., 2001), S. 61-84
21 (Christensen, et al., 2001), S. 88-99
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5.5 Politiske beslutningsprocesser

De 4 magtdimensioner ovenfor skal analyseres i sammenhæng med den politiske

beslutningsproces, som i nærværende afhandling vil blive analyseret. For at kunne analysere

beslutningsprocessen, som anført i afhandlingens problemformulering anvendes Enderuds

Middelkompromis model. Denne model anvendes til at forstå de sammenhænge og udfald

beslutningsprocessen skaber.

5.6 Politisk beslutningsmodel

Harald Enderuds politiske modeller er baseret på følgende forudsætninger22:

 Der er et overskueligt antal beslutningstagere, og de er organiseret i relativt

velafgrænsede relationer.

 Parterne ved hvad, de vil opnå og har således nogenlunde veldefinerede mål

 Målene er delvist, men ikke helt modstridende og efterlader derfor rum til forhandling

5.7 Middelkompromismodellen

Deltagergrupperne har hver en favoritmålsætning samt alternative løsninger til denne23. Udfaldet

af beslutninger afhænger af deltagernes indbyrdes forhandling og resultatet af denne udmønter

sig i en kompromisløsning. Kompromisløsningen fremkommer ikke ved, at parterne når til

enighed om målet, men ved at de gennem forhandling når til enighed om et acceptabelt mål.

Kompromiset er afhængigt af:

1. Parternes startforslag

2. Parternes styrke (byttemidler, strafmidler, mulige koalitionspartnere, information

om den anden part) - Magtudøvelse

3. Parternes forhandlingstaktik – Magtudøvelse

22 (Enderud, 2003), S. 76
23 (Enderud, 2003), S. 81
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Figur 4, (Enderud, 2003), S 80

Ovenstående model illustrer middelkompromismodellen. Deltagerne D1 og D2 har begge en

favoritmålsætning jf. M1 og M2. Samtidig har de veldefinerede acceptable start-alternativer A1

og A2. Igennem forhandlinger, hvor parterne udnytter deres individuelle styrke i forhold til

nytteværdien af beslutningen, når deltagerne frem til et alternativ Ak. Alternativet udmønter sig

endeligt i et udfald på processen24.

24 (Enderud, 2003), S.80-82
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5.7.1 Ad 1) Parternes startforslag

Startforslaget danner rammen omkring de mulige alternativer, som parterne er villige til at gå på

kompromis omkring. Kommer forhandlingerne for lang væk fra startforslaget, kan det blive

umuligt at finde et fælleskompromis, og forhandlingerne vil blive stoppet uden en kompromis

løsning, eller man må ”tilbage” og finde et nyt udgangspunkt.

5.7.2 Ad 2) Parternes styrke

Parternes styrke er afgørende for, hvor langt fra udgangspunktet parterne vil acceptere at flytte

sig. Den ene part D1 kan tilbyde den anden part D2 ”belønninger” ved at acceptere D1s

startalternativ. Dette kan f.eks. gøres, hvis beslutningen er en del af flere samlede beslutninger.

Her kan D1 f.eks. gå på kompromis med en anden delbeslutning og således opnå at D2

accepterer D1 forslag ved denne beslutning. Denne type beslutninger kaldes også for

”studehandler”, og det er normalt inden for det politiske liv, at denne type beslutningsprocesser

forekommer. Det kan være afgørende for at nå til enighed om beslutninger, at der foretages

denne type beslutninger25.

Har D1 i ovenstående tilfælde andre mulige koalitionspartnere (D3) vil dette styrke

forhandlingspositionen over for D2. Dette skyldes at D1 ikke nødvendigvis behøver ”belønne”

D2 ret meget, før det bedre vil kunne betale sig at lave et kompromis med D3. Det vil være en

fordel at finde koalitionspartnere hvis målsætning og andre præferencer ligger tæt på ens egne,

da det vil være nemmere at nå hinanden i disse situationer. Samtidig vil de belønninger D1 er

nødt til at give den anden part, generelt vil ligge tættere på D1´s mål end ved en forhandling

med en part der ligger langt fra D1 politik. Koalitionspartnere som generelt ikke har stor

interesse i sagens udfald, vil være de nemmeste at forhandle med. I en politisk

forhandlingssituation kan det godt betale sig at vurdere forhandlingspartnerens interessenter,

idet de vil have en indflydelse på, hvor langt forhandlingspartneren er villig til at forhandle sig

væk fra deres start mål.

25 (Enderud, 2003), S.82-89
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Information om forhandlingspartneren er desuden meget vigtigt. Hvor vigtigt er det for den

anden part at få beslutningen gennemført i en eller anden form. Hvad er de vigtigste elementer i

en beslutning, og hvor meget kan man få den ene part til at belønne modparten ved en

kompromis løsning i en enkelt delbeslutning. Har modparten reelt mulighed for at bruge de

andre mulige koalitionspartnere og vil modparten tabe meget, hvis forhandlingerne bliver

afbrudt26.

5.7.3 Ad 3) Parternes forhandlingstaktik

Forhandlingstaktik er en ligeså vigtig faktor. Hvor dygtig er koalitionspartneren til at bruge sit

styrkeforhold i en forhandling. Ved at overveje alle de ovenstående faktorer inden placeringen

af et startforslag besluttes, kan man udforme startforslaget, således at man har en taktisk fordel.

Hvis der i startforslaget tages højde for, at der skal være noget at forhandle med således at

mindre vigtige delmål indsættes i startforslaget, opnår man, at der er noget at ”sælge ud ad”27,

som egentligt ikke ligger inden for ens reelle målsætning. Ved at indføre disse forhandlingsmål

kan parterne opnå, at de begge føler de får modparten til at opgive elementer i forhandlingen, og

derved vil det blive lettere at nå en acceptabel kompromisløsning.28

Det kan både være en fordel og en ulempe at melde klart ud, hvilket mål man ønsker at opnå,

allerede inden en forhandling går i gang. Parterne ved således, at der er områder, som den ene

part ikke er villige til at rykke sig på, idet det ønskede mål er meldt klart ud til omverdenen.

Omvendt kan det give modparten en taktisk fordel, idet de ved, hvor vigtigt det er for

forhandlingspartneren at opnå enighed om den del af målet, og modparten kan bruge denne

viden til at kræve belønninger mod at gå med til aftalen, selvom det egentligt ligger inde for

modpartens eget ønske. Modparten må overveje, hvor meget de kan kræve, uden at

forhandlingerne bryder sammen. Der er her tale om en egentlig spilteoretisk overvejelse29.

26 (Enderud, 2003), S.82-89
27 (Enderud, 2003), S. 89, afsnit 3
28 (Enderud, 2003), S. 89-93
29 (Enderud, 2003) S. 93
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5.8 Kompromisløsning

Spørgsmålet er, om de kompromisløsninger, som man ved de ovenstående forhandlingsmetoder

når frem til, er de optimale løsninger. Da parterne har forskelligt udgangspunkt kan det være

svært at vurdere. En mulighed er at vurdere det ud fra Pareto kriteriet, som fremfører, at en

optimal løsning er nået, hvis parterne er stillet bedst muligt og ingen kan stilles bedre, uden at en

andens position bliver forringet. Det kan dog være svært at overføre denne optimeringsmodel på

de politiske forhandlinger, idet der ved enhver kompromisløsning normalt vil være en, der står

relativt dårligere end ved sit udgangspunkt. Derfor taler man ved politiske beslutninger i stedet

om at opnå et ”tilfredsstillende” udfald. Dette opnås når alle parter erklærer sig tilfredse med

udfaldet af kompromis løsningen30. Det er også nødvendigt at tale om stabilitet. Er parterne

virkelig tilfredse med resultatet, eller vil de forsøge at genforhandle kompromisset i senere

forhandlingsrunder.

Implementeringen af politiske beslutninger skal således analyseres som en serie af

beslutningsprocesser eller forhandlingsspil, hvori der indgår forskellige aktører med delvist

modstridende mål og interesser. Aktørerne kan i større eller mindre grad have kapacitet til at

forhindre beslutningerne i at få den tilsigtede effekt.31 Aktørerne påvirker beslutningerne ved

udøvelse af magt gennem de fire magtdimensioner gennemgået i afsnit 5. En beslutningsproces

afgrænser sig således ikke alene til at udspille sig i en beslutningsarena, der begynder ved, at et

forslag bliver fremlagt, og slutter ved, at der vedtages en beslutning. Informationsstrømme,

tilkendegivelser, styrkeforhold udspiller sig ofte uden for arenaen. Selve beslutningen om, at et

forslag skal have adgang til beslutningsarenaen er en del af en politisk beslutningsproces

(vurderes det f.eks. muligt at forhandle sig frem til et flertal for en løsning, eller er det nytteløst

at forhandle videre). Processen fra ide til implementering af et lovforslag kan således

underopdeles i mange politiske delbeslutninger.

30 (Enderud, 2003) S. 93-95
31 (Magtudredningen, 1999)



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

26

6 Delkonklusion I

For at kunne analysere en politisk beslutningsproces, er det nødvendigt at forstå

forhandlingsparternes politiske miljø både i og udenfor beslutningsarenaen. Hvad er de

forskellige partiers målsætning og startforslag og hvor vigtigt er målet for forhandlingspartierne.

Indgår målet i en større beslutningsproces, eller er det et selvstændigt mål.

Igennem analysen må man tage stilling til en række spørgsmål, for at kunne forså

beslutningsprocessen. Hvilken styrke er partierne i besiddelse af, hvilke partiers startforslag

ligger tættest på hinanden, og vil de kunne forhandle sig til en kompromisløsning. Har partierne

andre mulige koalitionspartnere. Hvor i processen har de forskellige parter udøvet deres

indflydelse. Med andre ord hvor og hvordan er der anvendt magt. For at kunne fastlægge hvor

og hvordan der er anvendt magt, vil der skulle foretages en gennemgang af de 4

magtdimensioner, i forhold til beslutningsprocessen. Bliver forhandlingsparterne udsat for

direkte, indirekte, bevidsthedskontrollerende og institutionel magt.

Der skal tages stilling til, hvilken information forhandlingsparterne har om hinanden og hvor

vigtigt, det er for parterne at opnå en kompromisløsning. Hvordan har parterne gjort anvendelse

af deres styrkeforhold. Hvilken strategi har beslutningstagerne fulgt, og er den lykkedes. Har

parterne lært af processen, og har de ændret strategien undervejs. Man må undersøge, om der er

mulighed for, at parterne har været villige til at indgå et middelkompromis, der lå langt væk fra

deres startforslag, mod at de modtog belønninger, på andre områder.

For at kunne forstå forhandlingsparternes politiske miljø, er det nødvendigt at tage stilling til

den interessentpåvirkning beslutningstagerne oplever. Er der nogen interessenter, som

beslutningstagerne lytter til og i særlig grad ønsker at tilfredsstille. Er målene meget vigtige for

interessenterne, og vil de potentielt kunne skabe medieopmærksomhed på området. Kan

politikerne forsvare deres beslutninger over for medierne.

Er den middelkompromisløsning, som parterne er kommet frem til en tilfredsstillende løsning

for parterne, eller er det sandsynligt, at den vil blive taget op til genforhandling i fremtiden.
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Afsnit III

Empiri og data

7 Indledning

For at forstå det politiske miljø, der omgiver udviklingen af en dansk erklæringsstandard og

derved kunne foretage en analyse af beslutningsprocessen, er det nødvendigt først at få et

indblik i den historiske sammenhæng, der påvirker processen. Afsnit III indledes derfor med en

kort gennemgang af udviklingen og de internationale tendenser, der omgiver revisionspligten.

Herefter foretages der en gennemgang af de mest fremtrædende initiativer, der er foretaget i EU,

som påvirker de danske beslutningstagere. For at kunne forstå og analysere de argumenter og

rationaler, som beslutningstagerne fremfører i beslutningsprocessen, er det nødvendigt, at have

kendskab til de politiske bevæggrunde, samt de undersøgelser og rapporter, som

beslutningstagerne inddrager i beslutningsprocessen. Derfor foretages der en gennemgang af de

fremtrædende politiske målsætninger, samt de undersøgelser som politikerne henviser til i den

politiske debat. Ved denne gennemgang bliver de vigtigste interessenters holdning til

revisionspligten og den danske standard belyst. Gennemgangen af undersøgelserne afsluttes ved

de undersøgelser, hvor det er fundet relevant, med en vurdering af kritikernes holdning til

undersøgelsen, samt en afvejning af kvaliteten og validiteten af rapporten eller undersøgelsen.

Afsnit III afsluttes med en delkonklusion, der opsumerer de mest centrale punkter i

gennemgangen.

I afhandlingen defineres beslutningstagerne, som de politikere der indgår i den politiske debat

omkring udviklingen af en dansk erklæringsstandard. Interessenterne defineres, som de grupper

der bliver påvirket af, at der sker ændringer i revisionspligten. f.eks. brugere af regnskabet, Skat,

revisorer og andre myndigheder.



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

28

8 Empiri og data

8.1 Revisionspligten i EU

Europa Kommissionen vurderede i 1996, at reglerne om den lovpligtige revision i EU var

ufuldstændige32. EU manglede en fælles holdning til den lovpligtige revisors rolle, stilling og

ansvar. Udviklingen i det indre marked resulterede i, at mange virksomheder var blevet store og

spredte sig over flere medlemsstater. De reviderede regnskaber i én medlemsstat blev ofte

anvendt af tredjemænd i andre medlemsstater f.eks. investorer eller kreditorer, hvilket

fremhævede et behov for en fælles regulering33. En række alvorlige regnskabsskandaler34

udrullede sig i begyndelsen af årtusindeskiftet, hvilket yderligere tydeliggjorde behovet for en

fælles regulering og derved medvirkede til, at processen mod en harmonisering af

revisionsområdet blev fremskyndet.

Kommissionen fornyede i forlængelse heraf det 4. 7. og 8. direktiv. Ændringen i direktiverne

medførte, at landene skulle indføre nogle rammebestemmelser. Herefter skal revisionsbranchen i

medlemslandene selv udfylde de mere uddybende krav til branchen. Direktiverne medførte bl.a.,

at der blev indført en ny revisorlov i Danmark af 17. juni 200835.

Opdateringen af direktiverne medfører, at revisorerne skal udføre flere handlinger end tidligere.

Den nye lovgivning er hovedsageligt udviklet med store virksomheder for øje. Derfor er der er

der i det 4. direktiv36 indsat en mulighed for, at fritage de mindre selskaber for revisionspligt jf.

artikel 51, efter grænserne angivet i artikel 11. Denne bestemmelse giver medlemslandene ret til

at fritage virksomheder, som ikke opfylder mindst to af de nedenstående tre krav, i to på

hinanden følgende år, for at være underlagt revision37.

1) Balancesum: 4,4 mil. EUR

2) Nettoomsætning: 8,8 mil. EUR

3) Gennemsnit antal ansatte: 50

32 (Europa Kommissionen(5), 1996)
33 (Europa Kommissionen(5), 1996)
34 Enron, Worldcom, Ahold, Pharmalat etc.
35 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Lov nr. 468 af 17. juni 2008
36 (Europa Kommissionen(4), 1978)
37 EU Kommissionen definerer dettes som hørende under kategorien ”Small business”
(Europa Kommissionen(6), 2009)
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Efter det nye 8. direktiv af juni 2006, er EU kommissionen bemyndiget til at vedtage en fælles

standard for revisionspåtegninger på årsregnskaber eller koncernregnskaber, der aflægges efter

de internationale regnskabsstandarder. Herved er der lagt op til, at der i de nationale

lovgivninger skal implementeres et sæt fælles internationale revisionsstandarder i

medlemslandene.

Kommissionen påregner at anvende de internationale revisionsstandarder fra ”International

Auditing and Assurance Standards Board” (IAASB)38 som fælles revisionsstandarder39. Derfor

gennemførte IAASB mellem 2006-2009 udviklingen af 37 nye standarder40. De nye standarder

blev udviklet ved, at de eksisterende ”International Standards on Auditing” (ISA standarder)

blev revideret og omskrevet, således at de nu er ajourført, forståelige, klare og mulige at

anvende konsekvent. De nye standarder kaldes ”ISA Clarity” standarderne. Hvis ISA

standarderne skal implementeres som fællesstandarder for medlemslandene, er det vigtigt, at de

er forståelige og mulige at anvende ens i medlemslandene41.

Revisionsstandarder har allerede en meget fremtrædende rolle i de fleste europæiske landes

lovgivning på revisionsområdet.42 De danske revisionsstandarder er en oversættelse af de

europæiske ISA`er som på nogen områder er tilpasset den danske lovgivning43.

8.2 Internationale revisionsstandarder og dansk lovgivning

Den danske årsregnskabslov stiller i § 135 stk. 1 krav om at virksomheder, der er

revisionspligtige, skal lade sit årsregnskab eller evt. koncernregnskab revidere af en

statsautoriseret eller registeret revisor. Dog kan mindre virksomheder efter § 135 stk. 1-4

undlade, at lade sig revidere jf. afsnit 8.14.1. Revisorloven regulerer revisors afgivning af

erklæringer, samt udtalelser om ledelsesberetningen. Erklæringer med sikkerhed er omfattet af

hele loven. Når revisor udtrykker en konklusion, som har til formål at øge tilliden og

troværdigheden om emnet for erklæringen anses det for at være en erklæring med sikkerhed.

Erklæringer har enten høj grad af sikkerhed eller begrænset grad af sikkerhed. Med hjemmel i

den nye revisorlov trådte der den 8. juni en ny bekendtgørelse om godkendte revisorers

38
IAASB er et af de stående tekniske udvalg under IFAC, International Federation of Accountants. ISAAB´s

(Europa Kommissionen(2), 2003), afsnit 3.
39

(Europa Kommissionen(2), 2003), afsnit 3
40 (Europa Kommissionen(3), 2010), afsnit 2.2, S. 19
41 (Europa Kommissionen(3), 2010), afsnit 2.2, S. 19
42 (Europa Kommissionen(3), 2010), afsnit 2.2, S. 19
43 (www.FSR.dk), Revisionsteknisk udvalg, vedtægtsmæssige grundlag, § 23 stk. 2



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

30

erklæringer i kraft44. En revisor kan ikke undlade at følge erklæringsbekendtgørelsens krav til

erklæringer, medmindre speciallovgivning eller særlige EU retlige regler stiller krav, der går

forud for erklæringsbekendtgørelsen. Revisorpåtegninger må ifølge revisorloven kun afgives af

godkendte revisorer. Revisorer skal ifølge revisorloven § 16 udføre erklæringer med sikkerhed i

overensstemmelse med god revisionsskik. Dette indebærer, at de danske revisionsstandarder

(RS) skal følges ved afgivelsen af revisionserklæringer i Danmark, medmindre de er i konflikt

med den danske speciallovgivning45. Samtidig fremgår det flere steder i bekendtgørelsen, at

revisor skal oplyse om hvilke revisionsstandarder, der er anvendt. De danske revisionsforeninger

kan derfor ikke selv udarbejde en dansk erklæringsstandard og derved afvige fra RS´erne, hvis

det ikke specifikt fremgår af dansk lovgivning, at de har ret til at undvige fra revisorlovens

bestemmelser46. Arbejdet mod implementeringen af et fælles sæt europæiske standarder vil

sandsynligvis også medføre, at der skal være national speciallovgivning, før der må fraviges fra

de europæiske standarder.

De nye RS´er er primært udviklet med større selskaber for øje, idet der er en meget stor

detaljeringsgrad i forhold til revisionen, som ikke må fraviges. Selvom der er indført særlige

afsnit til mindre virksomheder, er der en reel bekymring for, om revisionsomkostningerne til de

mindre virksomheder vil stige uforholdsmæssigt meget. Ifølge EU kommissionens undersøgelse

fra 2009 forventes de løbende omkostninger til revisionen af stige med 6-10 % og

engangsudgifterne pr. revision forventes at stige 13-14 %.47 Dette er i strid med formålet med

EU´s Lissabon strategi, som bl.a. søger at lette de økonomiske byrder for virksomheder i EU,

samt i strid med den danske regerings ønske om at lette administrative byrder for danske

virksomheder.

44 Bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008
45 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(6), 2009)
46 (Mikkelsen(3), 2010)
47 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2009), Indledning
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8.3 Lissabon strategien

På et topmøde i Lissabon i år 2000, vedtog EU´s stats- og regeringsledere48 en strategi om, at

EU inden 2010 skal49:

”blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en

økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre jobs og større social

samhørighed”50

Ifølge formanden for EU Kommissionens enhed for byrdereduktioner, Liliana Brykman, er der

en klar forbindelse imellem byrdereduktion og Lissabon strategien. Hun udtaler:

”Bedre regulering er nøglen til at gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige og

er derfor et kardinalpunkt i Lissabon programmet”51.

Lissabon strategien er ikke implementeret ved en juridisk bindende lovgivning. I stedet

anvendes den ”åbne Koordinationsmetode” som består af ikke bindene politiske målsætninger52.

Regeringens lancering, i 2002, af en plan om at reducere de administrative byrder for danske

virksomheder med 25 % inden udgangen af 2010, var en del af de initiativer Danmark

iværksatte for at opfylde målsætningen.

Efter en midtvejsevaluering af strategien i 2005, blev det besluttet, at landene på baggrund af

retningslinjer udstedt af EU, hvert tredje år, skal udvikle nationale reformprogrammer. Hvert af

de mellemliggende år indsender Danmark en fremskridtsrapport. Til sidst udarbejder

kommissionen en samlet rapport, der evaluerer medlemslandenes fremskridt på

Lissabonsstrategiens områder53.

Danmark lancerede i forlængelse heraf sit nationale reformprogram, i 200554 hvoraf det fremgår,

at regeringen arbejder imod en reducering af de administrative byrder. I den første

48 Herved forstås Det Europæiske Råd (DER) (www.eu-oplysningen.dk)
49 (EU-oplysningen, 2011)
50 (Lissabon, 2000)
51 (www.regelforenkling.dk)”EU Kommissionen vil hjælpe Danmark med at nå 25 % reduktionsmålet”,
Nyhedsbrev September 2006
52 (www.eu-oplysningen.dk) Åbne Koordinationsmetode
53 (www.eu-oplysningen.dk),S. 26, Lissabon Strategien–EU´s strategi for vækst og beskæftigelse, EU Fakta nr. 20
54 (Finansministeriet), 2005, S. 24
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fremskridtsrapport fremgik det, at lempelsen af revisionspligten i 200655 var et af Danmarks

vigtigste gennemførte iværksætterinitiativer. I Fremskridtsrapporten i 200756, i det nye

reformprogram i 200857 og i fremskridtsrapporten i 200958 fremhævede regeringen igen og igen

sine planer om at lempe de administrative byrder med 25 % inden udgangen af 2010 i forhold til

2001 niveauet.

Da Lissabon strategien udløb i 2010 blev den erstattet af ”Europa 2020 strategien”59. Ønsket

om at skabe vækst i EU er også gennemgribende i denne strategi. EU har i forlængelse af

Lissabon strategien og Europa 2020 strategien indledt en særlig indsats for at nedsætte de

administrative byrder for de europæiske virksomheder, samt lagt øget fokus på at forbedre

vilkårene for små virksomheder i EU. D. 24. januar 2007 blev ”Handlingsprogram for

reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union”60 vedtaget. I programmet blev der

fremhævet 13 fokusområder, hvor der skulle foretages administrative lettelser for

virksomhederne i EU. Et af disse fokusområder var, at indføre lettelser af de administrative

byrder, som EU lovgivningen medfører, for landenes virksomheder med 25 % inden udgangen

af 2012.

Den danske regering mener, at vi i Danmark har været forgangsland for denne europæiske

strategi, som blev indført i Danmark i 2002 med ønske om at opnå målsætningen inden

udgangen af 201061.

8.4 Erhvervspolitiske holdninger i dansk politik

Ved regeringsskiftet i 2001 tiltrådte en borgerlig regering, og der skete herefter opprioritering af

indsatsen for at indføre regelforenkling og administrative lettelser. Regeringsgrundlaget i 2001

”Vækst, velfærd og fornyelse” medførte etableringen af ”enheden for regelforenkling og bedre

regulering” i finansministeriet62, som tydeliggjorde opprioriteringen af indsatsen.

55 (Finansministeriet), Første fremskridtsrapport 2006, S. 18
56 (Finansministeriet), Anden fremskridtsrapport 2007, S. 25
57 (Finansministeriet), 2008, S. 19
58 (Finansministeriet), Første fremskridtsrapport 2009, S. 31
59 (www.ec.europa.eu), Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, KOM (2010) 2020
endelig
60

KOM (2007) 0023
61 I forhold til 2001 niveauet.
62 (Regeringen, 2001), Afsnit; forenkling og afbureaukratisering
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Økonomi og Erhvervsministeriet (Ø&E) herunder Erhvervs og selskabsstyrelsen (E&S) fik den

koordinerende rolle i forbindelse med indsatsen for administrative lettelser for erhvervslivet.

Ø&E lancerede i denne forbindelse vækststrategien ”vækst med vilje63” som i 2002 opstillede en

kvantitativ målsætning for reduktion af virksomhedernes administrative byrder med op til 25 %

ved udgangen af 2010. Der blev herefter igangsat en række initiativer til at lette de

administrative byrder for de danske virksomheder. Heraf blev vigtigheden i at opnå

målsætningen forøget, idet det ellers vil føre til kritik af regeringens effektivitet. Men for at

forstå regeringens målsætning er det nødvendigt først at opnå en forståelse af, hvad regeringen

definerer som en administrativ byrde, og hvordan de måler dem.

8.5 Måling af administrative byrder (AMVAB)

AMVAB står for aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder64. AMVAB

målemetoden er en del af et europæisk initiativ65, hvis formål er, at de deltagende lande ved

hjælp af ensartede målemetoder kan sammenligne erfaringer og effektive metoder til at lette de

administrative byrder. Metoden benytter sig af standard cost modellen til at måle de

administrative byrder66. For at forstå hvordan administrative byrder måles, er det først

nødvendigt at forså hvad der menes med administrative byrder.

Virksomhederne har nogle administrative omkostninger, som er de omkostninger som

virksomheden afholder til at fremskaffe information og bekræftelser, der dokumenterer, at de

overholder lovgivningen67.

De administrative omkostninger kan deles i to kategorier68:

1. informationer som de fleste virksomheder vil fortsætte med at indsamle og afgive

oplysninger om, selv hvis den juridiske forpligtelse blev afskaffet. f.eks. oplysninger

om, hvad de sælger og køber, oplysninger til aktionærerne m.m.

2. Administrative aktiviteter som kun foregår fordi loven kræver det.

63 (Økonomi og Erhvervsministeriet(2), 2002)
64 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010)
65 (www.administrative-burdens.com) International SCM Netværk er et uformelt mellemstatsligt netværk, mellem
lande der alle har valgt at anvende AMVAB metoden.
66 (Publications of The International SCM Network, 2005)
67 (Publications of The International SCM Network, 2005)
68 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010)
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Ifølge AMVAB metoden69 og EU kommissionens70 definition, er det kun de administrative

omkostninger, der falder under punkt to, som defineres som en administrativ byrde. Den danske

regering anvender målemetoden ved opmåling af alle regeringens byrdereduktionsinitiativer.

Målemetoden anvendes derfor også til at vurdere de administrative omkostninger til revision.71

Iblandt beslutningstagerne er der stor uenighed om, hvorvidt denne metode giver et retvisende

billede af omkostningerne til revision. Metoden er således et grundlæggende element i

regeringens byrdereduktions strategi, og det er derfor nødvendigt at forstå metoden, for at kunne

forstå diskussionen iblandt interessenter og beslutningstagerne.

8.5.1 EX ante og EX post.

Der anvendes to typer af målinger ved AMVAB metoden.72 EX- ante og EX- post. EX- ante er

en måling af de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved f.eks. et

kommende lovforslag. EX-post er en måling af de faktiske administrative konsekvenser, efter at

f.eks. en lempelse er trådt i kraft. Endvidere kan der foretages en basismåling, som er en

opgørelse over de samlede administrative omkostninger på et bestemt område over en givet

periode73.

Det interessante er ikke om en lov er rimelig, der tages ikke stilling til værdien i det reglen

regulerer, men til de registreringer som virksomheden skal foretage for at bevise, at loven

overholdes74.

8.6 Kritik af AMVAB metoden

Revisionsforeningerne ser revisionen, som en administrativ omkostning, men ikke en byrde for

virksomhederne75. De fastholder, at revisionen giver en nytteværdi til virksomhederne.

Argumenterne for dette er blandt andet, at størstedelen af virksomhederne vælger at få udført en

revision, selv om det ikke længere er et krav fra lovgivers side jf. afsnit 8.9. Dette skyldes ifølge

revisorerne, at det bringer viden og værdi til virksomheden, samt at långivere mv. forlanger

dette forelagt.

69 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010), S. 8
70 (Europa Kommissionen(1), 2010)
71 (www.amvab.dk)
72 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010)
73 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010), S. 4
74 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010), S. 8
75 (Jepsen, et al., 2010)



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

35

Janni Lindhede fra E&S udtaler76, at der ikke skelnes mellem administrative omkostninger og

administrative byrder, når ministeriet opgør de administrative lettelser. Det har i praksis vist sig,

ikke at være muligt, da virksomhederne ikke kan lave denne adskillelse, når de bliver

interviewet. Det fremgår af den danske manual til AMVAB metoden at ”i praksis er det derfor

ikke muligt at opgøre, hvad de administrative byrder ved erhvervsreguleringen er”.77 E&S

følger derfor definition af administrative omkostninger, når de vurderer værdien af de

administrative byrdelettelser.

Hvis målemetoden blev anvendt som foreskrevet, skulle der tages højde for, om virksomhederne

ville udføre handlingerne, selvom der ikke var krav fra det offentlige hertil. Regeringen selv

anerkender, at der er en del virksomheder, der vil fortsætte med at foretage revision eller en

anden form for kontrol af deres regnskaber, selvom de ikke har pligt hertil fra det offentlige.

Hvis administrative byrder skal defineres, som AMVAB metoden foreskriver, er det derfor ikke

sikkert, at revision ville falde under definitionen af at være en administrativ byrde.

Dansk industri (DI)78, Dansk Erhverv (DE)79 og Dansk Folkeparti (DF)80 udtrykker også

betydelig kritik af AMVAB metoden. Dansk Erhverv har i denne forbindelse i dec. 2009

foretaget en holdningsundersøgelse blandt sine medlemmer. Her udtrykker 69 % af de adspurgte

virksomheder81, at det ikke er lykkedes Regeringen at sænke de administrative byrder for

virksomhederne. Socialdemokratiet (S) og Socialistisk Folkeparti (SF) udtaler også, at værdien

af revisors arbejde ikke kan opgøres som en administrativ byrde82. Det skal dog bemærkes, at

kritikken blandt beslutningstagerne og interessenterne er påvirket af det politiske spil, der er

imellem parterne.

76 (Lindhede, 2011), Bilag 4
77 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(3), 2010) s. 9, 2.afsnit.
78 (Dansk Industri, 2007), S. 6
79 (Dansk Erhverv(1), 2010)
80 B 24, Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv lettelse af erhvervslivets administrative byrder, fremsat
18/11/10
81 (Dansk Erhverv(2), 2009)
82 (www.retsinfo.dk) 2009/1 BTL 190
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Som følge af regeringens plan om at indføre administrative lettelser, blev revisionspligten i

Danmark lempet i marts 2006 for mikro B virksomheder83. Inden lempelsen blev vedtaget

gennemførte regeringen en analyse af de samfundsmæssige hensyn bag revisionspligten for små

virksomheder i Danmark. Dette resulterede i en rapport fra E&S, som tog stilling til en række

problemstillinger vedrørende en lempelse af revisionspligten.

8.7 Rapport om revisionspligten for B- virksomheder

(små selskaber) Marts 200584

Det fremgår af rapporten om revisionspligt for B virksomheder, at de fleste Europæiske lande,

allerede har lempet revisionspligten. Det blev i rapporten vurderet, at ca. 90 % af de små

selskaber i EU allerede var undtaget fra revision. Revisionspligten i Danmark blev samtidig

opgjort til at betyde en samlet administrativ omkostning for de danske B virksomheder i

størrelsen 1,7 mia. kr. En måling foretaget ud fra AMVAB metoden som beskrevet ovenfor.

Rapporten gennemgik mulige interessenter til en årsrapport for små virksomheder. Rapporten

kom frem til at hovedinteressenterne var ejerne, Told og Skat, bankerne og virksomhedens

samarbejdspartnere. Herudover blev muligheden for øget kriminalitet og virksomhedernes egen

holdning også vurderet.

Rapporten konkluderede, at da der som regel er sammenfald imellem ejerne og ledelsen i mindre

virksomheder, var dette ikke et problem. Tilsvarende vurderes det, ikke at have stor betydning

for skatteregnskabet, samarbejdspartnere og for bankerne i det lange løb. Argumentet om øget

kriminalitet blev afvist med en henvisning, at revisor samlet set kun står for 2 % af anmeldelser

om besvigelser i de danske selskaber.

83 Lempelsesgrænser: En balancesum på 1,5 mio. kr., en nettoomsætning på 3 mio. kr. og et gennemsnitligt antal
heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12, LOV nr. 245 af 27/03/2006, §135 stk.1

84 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(2), 2005) S. 5
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Det anføres i rapporten, at det vurderes, at en stor andel af virksomhederne stadig vil lade deres

regnskaber blive revideret, selvom revisionspligten ophæves, idet virksomhedens ejere stadig

tillægger det stor værdi. Mange mener, at det er en værdifuld kontrol af deres regnskabstal og

regnskabssystem, samt giver en sikkerhed for at afregningen af skatter og afgifter er korrekt.

Virksomhederne mener, at det er meget dyrt, men at de dog får nytteværdi for pengene.

Rapporten forslår endelig, at en lempelse af revisionspligten bør foretages trinvist, med en

løbende vurdering af udviklingen.

8.8 Kritik af rapporten

Rapportens konklusioner får det til at fremstå som om, revision reelt ikke har nogen værdi for

regnskabsbrugerne. Det skal dog bemærkes, at Told og Skat i samme periode udtaler, at

”fjernelse af revisionspligten vil betyde et væsentligt større ressourcepres på skatte- og

afgiftsmyndighederne som følge af et forringet grundlag for ligningen ikke kun vedr.

virksomhedens egne angivelser f. eks. moms, men også et forringet grundlag for den fortrykte

selvangivelse, som følge af forringet kvalitetssikring af grundlaget for indberetning af løn mv.”85

Denne udtalelse fra Told og Skat står i skarp kontrast til resultatet af undersøgelsen. Finansrådet

udtaler i samme periode at ”..vi mener stadig, at kreditgivning skal ske på baggrund af

reviderede tal fra virksomhederne..”86 Selvom de generelt er for en reduktion af de

administrative byrder. Der er generel en enighed blandt interessenter om, at økonomisk

kriminalitet normalt ikke bliver opdaget af revisor. Revisorerne hævder, at deres relation til

besvigelser er af forebyggende karakter, herunder ved en vurdering af interne kontroller,

forretningsgange og korrekt håndtering af regnskabsposterne87.

85 (SKAT(1), 2004), ad pkt. 2.
86

(www.erhvervsbladet.dk), Banker kræver reviderede regnskaber, Af Frederik M. Juel & Jens Frederik Larsen,

Mandag den 17. januar 2005 jf. afsnit 3, citat af Klaus Willerslev-Olesen, Vicedirektør i Finansraadet
87 (www.erhvervsbladet.dk), Revisorer opdager aldrig fup Af Simon Bendtsen, Mandag den 23. november 2009,
jf. udtalelser fra Kurt Gimsling, Formand for FSR
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Ved en gennemlæsning af rapporten får man fornemmelsen af, at der er argumenter både for og

imod at lempe revisionspligten og ikke overvældende argumenter, der går i en af retningerne.

Rapporten kunne således på baggrund af analyserne i rapporten, ligesåvel have konkluderet, at

en lempelse af revisionspligten var at fraråde. Det kan overvejes, om Økonomiministeren havde

indflydelse på konklusionen af undersøgelserne. Rapporten dannede grundlag for, at regeringen

kunne hævde, at det var en ansvarlig og velovervejet beslutning at lempe revisionspligten i

2006.

8.9 Evalueringer af den første lempelse af revisionspligten

Ved ændringen af årsregnskabsloven i 200688 som medførte, at revisionspligten blev lempet,

blev der samtidig indsat en bestemmelse i § 6 om, at Økonomiministeren tidligst i år 2009/10

kunne fremsætte et forslag om revision af bestemmelsen i § 135 om revisionspligten. I den

mellemliggende periode skulle de nye regler om lempelsen af revisionspligten overvåges nøje.

På baggrund af dette, blev det besluttet, at der skal foretages årlige evalueringer af

konsekvenserne af lempelsen. Dette har ført til tre evalueringer indtil videre. Resultaterne af de

to seneste evalueringer, som blev færdig i december 2009 og i februar 2011 og som er

evalueringer af konsekvenserne for henholdsvis regnskabsåret 2007 og 2008, er beskrevet

nedenfor.

Evalueringen fra 2011 er ny, og den har derfor ikke været inddraget ret meget i debatten og i

beslutningsprocessen. Den er medtaget, idet den viser, at der er sket en relevant udvikling på

området.

Evalueringen i 200989

Der er udtaget 927 stikprøver af frivilligt reviderede (479) og ikke reviderede regnskaber (448).

Ud fra denne stikprøve, er der testet for hvor mange væsentlige fejl, der er i regnskaberne.

Fejlprocenten i de reviderede regnskaber er 24,4 % mod 29,5 % i de ureviderede. Der var 22,8

% af de virksomheder, som havde mulighed for at fravælge revision, der havde udnyttet det.

Dette blev beregnet til at betyde en administrativ byrdereduktion for virksomhederne på 155-

160 mio. kr (Ex-Post). Hvis det forudsættes, at virksomhederne ikke fik udført review eller

afholdt andre omkostninger som erstatning for revision.

88 Ved lov nr. 245 af 27/03/2006
89 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(7), 2009)
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Ø&E vurderede på baggrund heraf, at det var forsvarligt, at lempe yderligere for

revisionspligten. Det fremgik nemlig af undersøgelsen, at det at fjerne revisionspligten ikke

havde særlig store konsekvenser for kvaliteten af regnskaberne, idet fejlprocenterne lå så tæt for

de reviderede og ureviderede selskaber.

Evalueringen i 201190

Der er udtaget 594 stikprøver af frivilligt reviderede (295) og ikke reviderede regnskaber (300).

Ud fra denne stikprøve, er der testet for hvor mange væsentlige fejl, der er i regnskaberne.

Fejlprocenten i de reviderede regnskaber er nu 26,5 mod 41,3 i de ureviderede regnskaber. Der

var i regnskabsåret 32,3 % af de virksomheder, som havde mulighed for det, der havde fravalgt

revision, hvilket betød en administrativ byrdereduktion for virksomhederne på 210-215 mio. kr.

(Ex-Post). Stadig under forudsætningen af, at virksomhederne ikke får udført review eller

afholder andre omkostninger som erstatning for revision.

Udviklingen i antallet af hvor mange selskaber der fravælger revision, er ifølge regeringen i

overensstemmelse med forventningerne og erfaringerne fra udlandet. Det er tydeligt, at der er

flere og flere virksomheder, som fravælger revision.

Den seneste evaluering viser samtidig et nyt billede af konsekvenserne for kvaliteten af

regnskaberne. Evalueringen viser, at der i 2008 er væsentlig forskel imellem fejlandelen i de

ureviderede og de reviderede regnskaber. Ø&E forklarer dette med, at 9,6 % af fejlene i de

ureviderede alene skyldes formelle fejl. Dette skyldes, at virksomhederne ikke har opfyldt det

formelle krav, der vedrører oplysning om fravalg af revision. Dette giver i henhold til Ø&E et

misvisende billede af resultaterne og har ikke en egentlig effekt på kvaliteten af regnskabet.

8.10 Kritik af evalueringerne fra E&S

Vurderingen af fejl i årsrapporterne blev udført ved ”stikprøvevis at udtage og undersøge

modtagne årsrapporter for at konstatere åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven, med

åbenbare overtrædelser menes forhold, som er konstaterbare ved en umiddelbar gennemgang af

årsrapporten”91 Herved skal det forstås, at det ikke er muligt at lave substansrevision af

oplysningerne i regnskaberne. Dvs. der findes kun de fejl, som kan konstateres uden, at det

90 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(8), 2011)
91 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(7), 2009), S. 4, 2. sidste afsnit.
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underliggende materiale gennemgås. Fejl er registreret, når reaktionen fra E&S har været enten

at ”kræve omgående berigtigelse eller at forlange overtrædelserne berigtiget i årsrapporten for

den efterfølgende periode. ”92 Denne metode anvendes, da det vurderes, at det vil være for stor

en omkostning at foretage en gennemgang af den bagvedliggende dokumentation 93.

I evalueringen af regnskaberne i 200794 fandtes det, at de hyppigst forekommende fejl i

ureviderede regnskaber var:

 Årsrapporten indeholdt ikke de korrekte oplysninger om anvendt regnskabspraksis

 Noter manglede eller var opstillet forkert

 Krav til ledelsespåtegning var ikke overholdt og/eller dirigenten manglede at

underskrive regnskabet.

Det kan diskuteres, om de ovenstående fejl er afgørende for, om årsrapporten giver et retvisende

billede. For at tillægge undersøgelserne nogen værdi i forhold til fejlprocenten må man altså

vurdere, at revisors arbejde alene ligger i at sørge for en korrekt opstilling af årsrapporten. Den

egentlige værdi er således ikke en gennemgang af, om den bagvedliggende dokumentation er i

orden.

E&S fremhæver selv, ved den seneste evaluering, at det er en uvæsentlig formel fejl, at

virksomhederne har lavet fejl i noten, hvoraf det fremgår, at de fravælger revisionspligten95.

Men det er svært at se forskellen på vigtigheden af denne fejl og de andre fejl, som der opdages i

regnskaberne.

Det kan ud fra undersøgelsen ikke konkluderes, at der ikke ville være en væsentligt større

fejlforskel, hvis det underliggende materiale blev gennemgået, ved at der blev foretaget en

egentlig revision af de udvalgte regnskaber. Modsætningsvist kan det heller ikke konkluderes, at

der ville være flere fejl i de ureviderede regnskaber, hvis der blev foretaget en ordentlig

gennemgang af disse.

92 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(7), 2009), S. 6
93 (Mikkelsen(1), 2010).
94 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(7), 2009), S. 6
95 (www.EogS.dk), Evaluering af erfaringerne med lempet revisionspligt – (Sammendrag E&S), 14. februar 2011
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Regeringen anvender undersøgelsen til at konkludere, at det har været forsvarligt at lempe

revisionspligten i 2006 og, at det vurderes forsvarligt at lempe revisionspligten yderligere i

2011. Dette fremgår blandt andet af det lovforslag96, som Regeringen fremsatte vedrørende en

yderligere lempelse af revisionspligten, Regeringen skriver her at ”Resultatet af Erhvervs- og

Selskabsstyrelsens stikprøvekontroller viser, at der ikke er væsentlig forskel i kvaliteten af

reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber.”97 Det vurderes på baggrund af ovenstående

forhold ikke retvisende, at undersøgelsens resultater anvendes til at konkludere dette.

Nedenfor vil der blive set nærmere på, om der er politiske bevæggrunde, der medvirker til at

ministeren er opsat på, at konkludere at revision er en administrativ byrde.

8.11 Målsætning for Økonomi og Erhvervsministeriet

For at sikre, at regeringen opnår målsætningen om at reducere de administrative byrder for

virksomhederne med 25 % inden udgangen af 2010, er ansvaret blevet fordelt ud på de enkelte

ministerier. Janni Lindhede fra E&S oplyser98, at de seks mest byrdetunge ministerier99, er

blevet pålagt, at de hver især skal opnå en byrdereduktion på 25 % inden udgangen af 2010100.

Hvert år laves der basismålinger af de for året opnåede administrative lettelser, det enkelte

ministerium har foretaget. Basismålingerne sammenholdes med de opstillede mål for deres

ministerium.101 Janni Lindhede forklarer, at ministrene for nyligt fremlagde en handlingsplan for

regeringens K-Udvalg102. I handlingsplanen skulle de redegøre for, hvordan de ville sørge at

opfylde kravet om byrdereduktion103for deres ministerium. Det fremgår ligeledes af K-

udvalgsbeslutninger fra marts 2006, at de 6 ”byrdetungeste” ministerier skal udarbejde

handlingsplaner, for hvordan ministeriet vil opnå målsætningen. Der skal herefter afrapporteres

halvårligt på disse til K- udvalget104. Efterfølgende K-udvalgsbeslutninger har løbende udvidet

handlingsplanen og derved også kravene til ministerens afrapportering. Senest I januar 2009 er

96 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2009)
97 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2009), Pkt. 2, 2.1.
98 (Lindhede, 2011), Bilag 4
99 De 6 ministerier der opfylder dette er: Skatteministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet, Finansministeriet,
Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet. De mindre ministerier er ikke blevet pålagt at
opfylde bestemte kvantitative krav (Lindhede, 2011)
100 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(5), 2008), Hvilket også fremgår af denne redegørelse fra E&S.
101 (www.lovprocesguide.dk, 2009)
102 Koordinationsudvalget (K-udvalg) er et fast udvalg under regeringen, K-udvalgsmøderne ledes af statsministeren
og ministre fra de større ministerier deltager. K-udvalget varetager større politiske sager og strategiske beslutninger
(www.lovprocesguide.dk, 2009)
103 (Jepsen, et al., 2010)
104 (Ernst og Young, 2009), S. 277
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krav til afrapportering på initiativer fra regeringens afbureaukratiseringsplan105jf. afsnit 8.12

blevet indført. Det fremgår heraf, at regeringen har prioriteret at leve op til målsætningen, og det

er derfor meget vigtigt for de enkelte ministre, at sørge for at deres ministerium lever op til

målsætningerne.

Ø&E har fra år 2001 og frem til juli 2009 indført en ændring i de administrative byrder på 11,9

pct. jf. skema nedenfor:

Figur 5 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(1), 2009)

Det er i 2009 lykkedes Ø&E at lette de administrative byrder for virksomhederne med 1.170,8

mil.106 siden 2001. Heraf stammer de 677 mil. fra den første lempelse af revisionspligten107. Den

”letteste” måde at indføre administrative lettelser på et område er ved at mindske antallet af

virksomheder, som hører ind under en lovgivning på det givne område.108 Det ser ud som om, at

den eneste reelle måde Ø&E kunne opnå målet var ved at indføre endnu en lempelse af

revisionspligten.

105 Jf. afsnit 8.12
106 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(4), 2010)
107 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(4), 2010), S. 6
108 (Erhvervs og Selskabsstyrelsen(4), 2010), S. 4

Udviklingen i administrative byrder for virksomhederne siden 2001

Ministerium
Administrative

byrder 2001

Administrative

byrder 2009

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Pct.

Skatteministeriet 10.452 7.468 -2.984 -28,5%

Økonomi- og Erhvervsministeriet 9.866 8.696 -1.170 -11,9%

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3.781 2.630 -1.151 -30,5%

Beskæftigelsesministeriet 3.878 3.252 -626 -16,1%

Miljøministeriet 915 812 -103 -11,3%

Justitsministeriet 561 608 47 8,3%

Andre ministerier[1] 867 787 -80 -9,2%

I alt 30.320 24.253 -6.068 -20,0%

Ændring i de

administrative byrder

2001 - 2009
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Regeringen har hele tiden holdt fast på, at de ville opfylde målsætningen om administrative

lempelser inden udgangen af 2010. For at kommunikere dette og for at sørge for at der holdes

fokus på strategien, udgav regeringen en afbureaukratiseringsplan i 2009. For at få en yderligere

forståelse af hvor meget regeringen ønskede at lempe revisionspligten Danmark beskrives denne

kort nedenfor.

8.12 Regeringens afbureaukratiseringsplan “Let administration”

I marts 2009 udgav regeringen afbureaukratiseringsplanen “let administration” 109. For at

intensivere indsatsen og derved nå målet om en reduktion af de administrative byrder på 25%

inden udgangen af 2010 præsenterer regeringen en afbureaukratiseringsplan med 37 konkrete

initiativer, som regeringen vil udføre en fokuseret indsats for at opfylde. Af initiativ nr. 5

fremgår det, at det er et mål at harmonisere revisionspligten til EU´s minimumsgrænser inden

udgangen af 2010. Det fremgår af denne plan, at dette vil give nye administrative lettelser for de

danske virksomheder med 975 mio. kr. Dette initiativ er således en af forudsætningerne for, at

regeringen kan opnå sit mål om administrative lettelser. De samlede nye lettelser som ifølge

regeringen skal gennemføres løber op i 4,7 mia. kr. Lempelsen af revisionspligten står således

for ca. 21 % af de administrative lettelser, der skal indføres for at opnå regeringens mål.

8.13 Kritik af regeringens afbureaukratiseringsplan

Regeringen medtager EX-ante målinger ved opgørelsen, af den mulige besparelse en lempelse af

revisionspligten ville medføre. Der var i 2009 lavet EX Post målinger af lempelsen jf. afsnit 8.9,

der viste, at en EX Post regulering af byrdereduktionen ville være rimelig, hvis det samlede

byrderegnskab skal ende med at give et retvisende billede. Oppositionen har udtrykt stærk kritik

af regeringens målemetoder. Men også regeringens parlamentariske grundlag, DF, har kritiseret

regeringens handlingsplan jf. afsnit V.

Økonomiministeren var yderst opsat på, at der skulle gennemføres endnu en lempelse af

revisionspligten. Ønsket fra regeringen var, som beskrevet i afbureaukratiseringsplanen, at der

blev foretaget en fuld lempelse til de europæiske grænser, idet dette vil give den største

byrdereduktion for de danske virksomheder.

109 (Økonomi og Erhvervsministeriet(5), 2009)



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

44

8.14 Grænserne for revisionspligten lempes yderligere

8.14.1 Lempelse 1. januar 2011

Ved fremsættelsen af lovforslag L190, af regeringen og DF, blev der lagt op til, at der skulle

foretages endnu en lempelse af revisionspligten. Regeringen fremførte, at de evalueringer der er

foretaget af lempelsen i 2006 helt tydeligt viser, at der ikke er betydelige flere fejl i de

ureviderede regnskaber jf. gennemgang afsnit 8.9, og det vurderes derfor forsvarligt at lempe

revisionspligten yderligere. Virksomhederne vil opleve lettelser i de administrative byrder og

dette er til fordel for erhvervslivet.

Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven110 blev vedtaget d. 25. juni 2010 med

virkning fra 1. januar 2011. Herefter blev årsregnskabslovens111 § 135 stk.1 nr. 1 og 2 ændret

således, at grænserne for revisionspligten nu er således, at hvis ikke to af de nedenstående krav

er opfyldt i to på hinanden følgende år, kan man fravælge revision af årsrapporten.

1) En nettoomsætning på 8 mio. kr.

2) En balancesum på 4 mio. kr.

3) Et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på 12

Det betyder, at yderligere ca. 17.500 virksomheder kan fravælge revision. Inden lovforslaget

blev vedtaget, var der en del debat om, hvorvidt evalueringen af den første lempelse var saglig,

som gennemgået ovenfor jf. afsnit 8.10, samt om hvor grænsen for endnu en lempelse skulle

trækkes. Den endelige lempelse af revisionspligten var langt fra den lempelse, regeringen lagde

op til i sin afbureaukratiseringsplan ”Let administration” jf. afsnit 8.12. Der blev i stedet indført

en bestemmelse i lovforslaget om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle arbejde

imod udviklingen af en særlig dansk erklæringsstandard til de endnu revisionspligtige B

virksomheder. Dette skyldes ifølge Økonomiministeren, at det ikke var muligt at samle flertal

for en fuldstændig lempelse af revisionspligten til de europæiske grænser.

Efter det blev åbenlyst, at regeringen arbejdede for at foretage endnu en lempelse af

revisionspligten, har de danske revisionsforeninger udført et stort stykke arbejde for at påvirke

110 (Lov 720(1))
111 Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009
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politikerne i deres beslutning. FSR har, især i de seneste par år, arbejdet hen imod at få indført

en særlig dansk erklæringsstandard112 til de virksomheder, som stadig er revisionspligtige, men

under de europæiske grænser. Hvis det ikke lykkedes for revisorerne, at få indført et lovpligtigt

alternativ til de europæiske grænser tyder alt på, at regeringen vil foretage en trinvis aftrapning

af revisionspligten. Som det også blev foreslået i rapporten fra 2005 jf. ovenfor under afsnit 8.7.

Regeringen har som nævnt ikke lagt skjul på, at de ønsker, at der sker en fuldstændig lempelse

af revisionspligten til de europæiske grænser jf. afsnit 8.12. Derfor ser revisionsforeningerne det

som om, at revisionsvirksomhedernes kerneforretning er truet113

8.15 En udvidet gennemgang114

For at tilbyde beslutningstagerne et alternativ til at lempe revisionspligten, har FSR arbejdet for,

at udvikle et produkt, som kan stå imellem almindelig revision efter de Internationale standarder

og et frivilligt tilvalg af review115. FSR mener, ifølge Jannik Bay116, at lempelsen af

revisionspligten vil have negative konsekvenser for erhvervsklimaet i Danmark.

112 (Bay(2), 2010)
113 (Bay(2), 2010), S. 3
114 (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2010)
115 Review: gennemgang af et regnskab hvor revisor afgiver en afkræftende erklæring se nærmere fig. næste side.
116 (Bay(1), 2011)
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FSR fremhæver, at det i en tid med økonomisk turbulens og svigtende tillid til markedet er

vigtigt, at opretholde tilliden imellem virksomheder og kreditinstitutter, leverandører og

samhandelspartnere ved at virksomhedernes årsregnskaber er i orden. Det skal være lettere at

drive virksomhed i Danmark, men der skal være en fornuftig balance imellem kontrol og

forenkling. Den nye erklæring ”En udvidet gennemgang” ligger imellem revisionsformerne

”Revision” og ”Review” efter de internationale standarder jf. figuren nedenfor.

Figur 6 (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2010), S. 14
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Den afgørende forskel imellem de tre former af revision ligger i det bevis, som revisor skal

indhente for at opnå den fornødne grad af sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet. Ved

en udvidet gennemgang foretager revisor forespørgsler til virksomhedens ledelse og ledende

medarbejdere, i lighed med ved review. Men revisor supplerer dette med at foretage yderligere

handlinger, hvor enkelte regnskabsposter undersøges og bekræftes. Herunder foreslås

indhentning af engagementsopgørelser, oplysninger fra tingbogen og advokaten mfl. samt en

kontrol af indberetningerne til Skat. Det der ikke foretages, til sammenligning med en

almindelig revision, er bl.a. udsendelse af saldomeddelelser og en gennemgang af lageret.

Fordelen ved denne danske standard er ifølge FSR, at revisor giver en positiv erklæring på

regnskabet, i modsætning til ved et review. En afkræftende erklæring kan ifølge Jannik Bay

forvirre regnskabsbrugeren, og mange tillægger ikke en afkræftende erklæring meget værdi.

Dette undgås ved ”En udvidet gennemgang”.

Jannik Bay forklarer, at udkastet til en dansk erklæringsstandard er udviklet med tæt kontakt til

E&S. Det har været vigtigt for FSR, at ministeriet bakkede op om produktet, idet det ”jo er dem

der har kontrollen med processen, så der er jo vigtigt, at vi har dem med hele tiden”117. I den

forbindelse har FSR afholdt møder med både E&S, politikerne og interessenter for at vurdere,

om der var opbakning til projektet. Dette har der ifølge Jannik Bay været gennem hele forløbet.

Det ses af plancherne ”den politiske proces vedrørende en udvidet gennemgang118” at FSR har

været meget bevidste om, hvordan de kunne påvirke beslutningstagerne i retning mod en

bevarelse af revisionspligten.

8.16 Kritik af ”En udvidet gennemgang”

Ved høringssvarene til en udvidet gennemgang gjorde FSR meget ud af at forklare, at ”En

udvidet gennemgang” ikke gav den samme høje grad af sikkerhed som revision jf. afsnit 8.17.

Det kan undre, at FSR gør så meget ud at udtrykke denne betragtning. FSR illustrer derved, at

der stadig kan være interessenter, der vil kræve en revision efter de Internationale standarder.

Man kan overveje, om en gradbøjning af en positiv erklæring ikke blot vil gøre

regnskabsbrugeren endnu mere forvirret, end de er nu. Hvis den danske erklæringsstandard

indføres, vil der således være en afkræftende, en lidt positiv og en meget positiv udtalelse fra

117 (Bay(1), 2011), Bilag 2
118 (Bay(2), 2010), Bilag 5



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

48

revisor. Hvis standarden skal have værdi, er det vigtigt, at kreditinstitutter, samhandelspartnere

og Skat føler de får den nødvendige overbevisning om regnskabets validitet. Ellers er værdien af

erklæringsstandarden svær at få øje på.

Inden det endelige lovforslag om en yderligere lempelse af revisionspligten (L190) blev sendt til

1. behandling i folketinget, blev det sendt til høring hos de interessenter, der vil blive påvirket af

endnu en lempelse af revisionspligten. I lovforslaget der blev sendt til høring, indgik

bestemmelsen om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe der skulle evaluere konsekvenserne

af en dansk erklæringsstandard, med udgangspunkt i FSRs produkt ”En udvidet gennemgang”.

Interessenterne blev bedt om at udtrykke deres holdning til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe

der skulle arbejde for dette.

8.17 Høringssvar til Lovforslag 190119

Lovforslag 190 blev sendt i høring d. 18 marts 2010 med høringsfrist d. 7. april 2010, til i alt

109 myndigheder og organisationer m.v.120 Der blev modtaget svar fra 28 af de hørte

myndigheder, og én privat person. Heraf havde de 12 bemærkninger til forslaget. Af de 12 der

havde bemærkninger, var der 8 der kommenterede på bestemmelsen om, at nedsætte en

arbejdsgruppe, der skulle vurdere konsekvenserne af en dansk erklæringsstandard121.

I det følgende er interessenternes holdning om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde

hen imod indførelsen af en ny dansk erklæringsstandard vurderet. Det er nødvendigt, at kende

interessenternes holdning for at kunne vurdere, om politikerne i beslutningsprocessen er særligt

påvirket af forholdet til bestemte interessenter.

Ud fra de modtagne høringssvar122 kan det læses at Dansk Erhverv, ISACA123, Dansk

Landbrugsrådgivning, Dansk Industri, Finansrådet, FSR, FRR og Realkreditforeningen alle

udtrykker positivt, at de hilser udvalgsarbejdet velkomment, og at de gerne vil deltage i

arbejdsgruppen. DI udtrykker dog, at de ikke ønsker, at en at en dansk erklæringsstandard bliver

lovpligtig, men i stedet skal tilbydes som et frivilligt alternativ til virksomhederne. De

interessenter der ikke indsender bemærkninger om erklæringsstandarden, selvom de har haft

119 (www.ft.dk), Erhvervsudvalget 2009-10, L190 Bilag 1
120 (Økonomi og Erhvervsministeriet(3), 2010), Erhvervsudvalget 2009-10, 26. april 2010, Bilag 2
121 (www.ft.dk), Erhvervsudvalget 2009-10, L190 Bilag 1
122 (www.ft.dk), Erhvervsudvalget 2009-10, L190 Bilag 1
123 (www.isaca.dk), Dansk IT Sikkerhedsforum
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lovforslaget i høring, og de interessenter der ikke udtrykker sig om nedsættelsen af en

arbejdsgruppe vurderes ikke, at forsøge at tage aktiv del i debatten, og derfor vurderes de ikke at

kunne påvirke beslutningsprocessen. Dog skal Skat undtagelsesvis medtages. De vurderer, at det

er en fejl, at der lempes i revisionspligten, og selvom de ikke udtrykker sig om standarden,

vurderes det ud fra deres høringssvar, at de mener det er bedre der er nogen kontrol end slet

ingen.
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9 Delkonklusion II

Udviklingen i Europa, arbejdet imod en harmonisering af revisionsområdet og opdateringen og

fornyelsen af revisionsstandarderne betyder, at det efterhånden kan blive en betydelig

omkostning at få foretaget revision for de danske virksomheder. De nye revisionsstandarder er

hovedsageligt udviklet med større virksomheder for øje. Dette skyldes, at det 4. direktiv lægger

op til, at mindre og mellemstore virksomheder ikke skal revideres.

Regeringen har en meget højt profileret strategi om at lempe de administrative byrder for de

danske virksomheder med 25 % fra 2001 til udgangen af 2010. Strategien er fremlagt nationalt

men også over for EU. For at opnå regeringens målsætning er de 6 mest ”byrdetunge”

ministerier blevet pålagt at sørge for, at der foretages lempelser i deres ministerium med 25 %

inden udgangen af 2010.

Økonomiministeriet var i 2009 stadig meget langt fra at opfylde regeringens målsætning. Den

eneste reelle mulighed for at opnå målsætningen var ved at indføre en fuldstændig lempelse af

revisionspligten til de europæiske grænser. Derfor var det meget vigtigt for Økonomiministeren

at få foretaget en lempelse af revisionspligten i 2010. De undersøgelser og rapporter, ministeriet

har lavet, bærer tydeligt præg af ministerens ønske om at lempe revisionspligten. Regeringens

anvendelse af internationale målemetoder og de konklusioner, de drager på baggrund af deres

undersøgelser, danner grundlag for en del kritik. Samtidig syntes der at mangle nogle vigtige

konsekvensvurderinger som f.eks. en undersøgelse af skatteeffekten.

Revisionsforeningerne føler, at deres forretningsgrundlag er truet. Den danske revisionsforening

FSR har derfor udviklet en ny dansk erklæringsstandard. Revisioner efter denne standard giver

mere sikkerhed end review, idet revisor udtaler sig positivt i påtegningen. Samtidig foretages der

færre handlinger end ved en revision efter de Internationale standarder, og revisionen vil derfor

blive billigere for virksomhederne.
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Der er enighed blandt alle interessenter om, at det er en god ide, at de danske virksomheder får

færre administrative byrder. Interessenternes holdning til en dansk erklæringsstand er tæt knyttet

sammen med deres holdning til værdien af revision. Revisorerne, Skat og Finansrådet er de

største modstandere af, at revisionspligten lempes. Skat og Finansrådet så helst, at der ikke blev

pillet ved revisionspligten. For modstanderne af lempelsen er den danske standard at foretrække

frem for en fritagelse af revision, og de er derfor tilhængere af standarden. De store

erhvervsforeninger hilser en standard velkommen, men DI mener, den skal være et frivilligt

alternativ til fritagelse for revision.

Interessenterne til erklæringsstandarden udtrykker deres holdning, når de bliver spurgt, men

sagen fylder ikke så meget, at det skaber forsider i medierne. De påvirkninger interessenterne

giver beslutningstagerne, vurderes at foretages ved private møder med politikerne, hvor de giver

deres mening til kende. De eneste interessenter, der vurderes at have gjort et reelt forsøg på at

skabe en opmærksomhed på området over for offentligheden, er revisionsforeningerne.
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Afsnit IIII

Analyse af den politiske beslutningsproces
vedrørende udviklingen af en dansk

erklæringsstandard til revisionspligtige B
virksomheder

10 Indledning

Regeringens ønske var jf. afsnit III, at lempelsen af revisionspligten, skulle gælde for en

omsætning helt op til de europæiske lempelsesgrænser på 72 mio. kr. Dette forslag kunne

imidlertid ikke samle flertal i folketinget. Før regeringen fremsatte et lovforslag forhandlede de

sig til enighed med Dansk Folkeparti og d. 26 marts 2010 fremsatte de lovforslag L190. I dette

lovforslag blev lempelsesgrænserne ændret, bl.a. blev kravet til omsætningen ændret fra maks. 3

mio. kr. til 8 mil. kr. I det første udkast til lovforslaget var der indført en bestemmelse om, at der

skulle nedsættes en arbejdsgruppe hvis opgave det var, ”at vurdere konsekvenserne af

udviklingen af en dansk erklæringsstandard” for de virksomheder der stadig var

revisionspligtige, men som havde en omsætning under de europæiske lempelsesgrænser. Dvs. de

danske B virksomheder der stadig var revisionspligtige efter lovforslaget, skulle være underlagt

den danske standard. Arbejdsgruppen skulle, i henhold til bemærkningerne til lovteksten, tage

udgangspunkt i det forslag, som FSR havde udviklet, kaldet ”En udvidet gennemgang”.

Lovforslaget blev sendt til høring hos de største interessentgrupper d. 18. marts 2010 jf.

gennemgangen i afsnit 8.17. Inden 1. behandling i folketinget, blev bestemmelsen om

nedsættelsen af arbejdsgruppen dog fjernet igen. Som det fremgår af gennemgangen i afsnit 8.17

var der en positiv indstilling til arbejdsgruppen iblandt alle interessenterne.
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Bestemmelsen blev fjernet med følgende konstatering: ”Økonomi- og Erhvervsministeriet vil

dog ikke, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger nedsætte en arbejdsgruppe”124.

Lovforslaget blev vedtaget uden bestemmelsen og er nu Lov nr. 720125 af 25. juni 2010.

Nedenfor vil den politiske beslutningsproces, det vurderes har omgivet udviklingen af en dansk

erklæringsstandard, blive gennemgået. I analysen anvendes teorien gennemgået i afsnit II og

empirien/dataene fra afsnit III, til at tolke beslutningstagernes holdninger, bevæggrunde og

motiver.

11 Analyse af den politiske beslutningsproces

11.1Forudsætninger

For at den politiske beslutningsproces kan analyseres efter Enderuds poliske beslutningsmodel,

jf. afsnit 5.6 skal de 3 nedenstående forudsætninger være opfyldt.

1. Et overskueligt antal beslutningstagere.

Beslutningstagerne anses for at være de partier (repræsenteret af deres ministre eller

ordførere), som indgår i forhandlingerne omkring vedtagelsen af L720126 og derved har

indflydelse på beslutningen om at indføre en dansk erklæringsstandard. Det vurderes, at det

er de samme beslutningstagere, som indgår i en evt. beslutningsproces omkring

erklæringsstandarden efter at lovforslaget blev vedtaget uden en bestemmelse om

arbejdsgruppen. Forudsætningen omkring et overskueligt antal beslutningstagere anses

således for at være opfyldt.

124 (Økonomi og Erhvervsministeriet(3), 2010), Bilag 2, Afsnit 3.5
125 (Lov 720(1))
126 (Lov 720(1))
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2. Parterne ved hvad de vil opnå og har nogenlunde veldefinerede mål.

Beslutningstagerne har udtalt sig offentligt til medier og i folketinget, om de individuelle

interesser, de har i udviklingen af revisionspligten og herved også udtalt sig om holdningen

til en dansk erklæringsstandard. Nedenfor i afsnit 11.2 vil beslutningstagernes mål blive

nærmere analyseret. Det vurderes ud fra gennemgangen i afsnit III, at udviklingen af en

erklæringsstandard ikke nødvendigvis er et mål i sig selv for samtlige af beslutningstagerne,

men kan være et delmål i en større politisk målsætning/strategi. Forudsætningen omkring

partneres veldefinerede mål anses for at være opfyldt.

3. Målene er delvist, men ikke helt modstridende og der er derfor rum til forhandling.

Som det fremgik af høringssvarene til L190, er der blandt beslutningstagerne og

interessenterne bred enighed om, at der skal foretages en lettelse af administrative byrder for

de danske virksomheder. Der er generelt en positiv indstilling til at foretage en mindre

lempelse af revisionspligten, men der er ikke konsensus om, hvilken form ændringen skal

udmønte sig i, og der er derfor heller ikke enighed om, hvorvidt der skal udvikles en dansk

erklæringsstandard. Det vurderes således, at beslutningstagerne har delvist modstridende

mål, og at der er rum til forhandling. Forudsætningen anses således for at være opfyldt.

11.2 Parternes mål og startforslag

Beslutningsprocessen har været en del af en beslutning omkring hvorvidt revisionspligten skulle

lempes, og hvilke alternativer der var til en sådan lempelse. Derfor er beslutningstagernes mål

og startforslag tydeligt påvirket af deres holdning til en lempelse af revisionspligten.

Efter middelkompromis modellen jf. afsnit 5.7 vurderes det, at beslutningstagerne hver har en

favoritmålsætning (mål) samt alternative løsninger til denne (startforslag). Udfaldet af

beslutningerne afhænger af beslutningstagernes indbyrdes forhandling og resultatet af denne

udmønter sig i en kompromisløsning. På baggrund af en empirisk undersøgelse, baseret på

Interviews, beslutningstagernes udtalelser til medier og debat i folketingssalen, vurderes det, at

beslutningstagernes mål og startforslag inden L 190127 blev fremført i folketinget var som

gennemgået nedenfor.

127 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
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11.2.1 Venstres og Konservatives mål og startforslag

I regeringens afbureaukratiseringsplan ”Let administration” fra 2009 jf. afsnit 8.12 fremgår det,

at det er regeringens hensigt, at lempe revisionspligten til de europæiske grænser. Hvis det

stadig er regeringens mål, at opnå en fuldstændig lempelse, er debatten omkring udviklingen af

en dansk erklæringsstandard overflødig for regeringen. Dette skyldes, at den i det senere forløb

vil stå som en hindring, for regeringen i at opnå den fuldstændige lempelse de ønsker128. V og

Ks mål er således en fuldstændig lempelse af revisionspligten og derfor intet ønske om en dansk

erklæringsstandard.

11.2.1.1 Regeringspartiernes startforslag

V og Ks startforslag er derimod, at der foretages den største lempelse af revisionspligten for

danske B virksomheder, som muligt. Det er vigtigt for regeringspartierne, at der foretages en

lempelse. Derfor anses det, at regeringen er villig til, gennem forhandlinger, at rykke sig en del

fra sit mål i ønsket om at opnå den kompromisløsning, der medfører den størst mulige lettelse af

administrative byrder for de danske virksomheder.

11.2.2 Dansk folkepartis mål og startforslag

Dansk Folkepartis erhvervspolitiske ordfører, Colette L. Brix, har flere gange udtalt, at DF er

imod en lempelse af revisionspligten, på det grundlag at det skaber færre administrative byrder,

idet hun ikke mener at revision er at anse som en administrativ byrde, Colette L Brix udtaler i

marts 2009:

”Det er en rigtig dårlig idé i disse tider at lempe revisionspligten. Alle erfaringerne fra 2006

viste, at virksomhederne ikke opfatter det at få revideret sit regnskab som en byrde. Dansk

Folkeparti kan ikke støtte et sådant forslag.”129

128 Argumentet om at det ikke kan være rigtigt at en lille virksomhed skal undergå samme revision som en stor
koncern bortfalder herved.
129 (www.DF.dk), Pressemeddelelse DF, Plan om afbureaukratisering vender desværre ikke udviklingen,
Christiansborg d. 10 marts 2009
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Colette L. Brix udtaler også, at hun generelt er imod regeringens målemetoder ved at anvende

AMVAB metoden, idet hun ikke anser metoden for at give et retvisende billede af de reelle

besparelser for virksomhederne. Hun er enig i, at de administrative byrder skal nedsættes men

ikke i, at det at fjerne revisionspligten vil udfylde denne opgave Colette L Brix udtalte således i

april 2009 at:

”Senest har regeringen fremlagt en handlingsplan med 37 forslag, som samlet skulle medføre

administrative lettelser for 7,8 mia. kr. Så vidt så godt. Desværre har regeringen tendens til at

tage et noget teoretisk udgangspunkt, når den opgør de administrative lettelser. Mange af

forslagene vil virksomhederne i praksis ikke benytte sig af. Det gælder f.eks. lempelse

af revisionspligten og regnskabspligt, som jo indgår som vigtige styringselementer i

enhver seriøs virksomhed.”130

DF gav udtryk for samme holdning inden vedtagelsen af lempelsen i 2006, og her endte DF med

at stemme for lettelsen, efter at de angiveligt havde fået opfyldt en liste med syv forskellige

krav131. DF har efter lempelsen i 2006 udtalt, at de mener der skulle arbejdes hen imod at

forenkle og fortynde de internationale standarder. Hun udtaler i den forbindelse at:

”I dag skal alle selskaber igennem den samme form for revision, uanset om det er et lille

rengøringsfirma uden ansatte eller en koncern i Mærsk-størrelsen med titusindvis af ansatte.

Det hører ingen steder hjemme” 132.

Det vurderes, DF´s mål i forhandlingerne er, at der ikke skal ske en lempelse af revisionspligten.

De syntes godt om ideen om en dansk erklæringsstandard, men der skal hovedsageligt indføres

administrative lettelser for virksomhederne på andre områder.

130 (Brix(1), 2009), 3. afsnit
131 (Juel, 2006)
132 (Brix(4), 2007)
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11.2.2.1 Dansk Folkepartis startforslag

Baseret på udviklingen i 2006 og partiets udtalelser dengang som nu, vurderes det, at området

generelt ikke er meget væsentligt for partiet. Til spørgsmålet om, hvorvidt det er en af deres

mærkesager svarer Colette L. Brix, at ”vores mærkesager er bl.a. administrative

lettelser.”133Colette L. Brix anser, som beskrevet ovenfor ikke revision som en administrativ

byrde. Det vurderes at svarets dobbelttydighed taler for formodningen om, at området for

revision og en dansk erklæringsstandard ikke er en mærkesag for DF. DF startforslag er derfor,

at de var villige til at gå med til at lempe revisionspligten i forhold til 2006 niveauet, hvis de i

stedet kunne modtage indrømmelser fra regeringen på andre forhandlingsområder. De krævede

samtidig at få væsentlig indflydelse på lovforslagets udformning, og lempelsens størrelse. Der

var altså mulighed for, at regeringen kunne opnå et middelkompromis med DF gennem en

række studehandler.

11.2.3 Oppositionens mål og startforslag

Hos Socialdemokratiet (S) og Socialistisk Folkeparti (SF) herefter betegnet som oppositionen134

mener man, at tillid er godt, men kontrol er bedre135 inden for området for revisionspligt.

Oppositionen mener, at erhvervslivet ikke bør pålægges unødvendige administrative byrder.

Men de udtaler samtidig, at de ikke ser revision som en byrde.136 Jens Christian Lund (S)

udtaler,137 at han i samarbejde med FSR og FRR arbejder på at få gjort en særlig dansk standard

til danske virksomheder med en omsætning under de europæiske grænser lovpligtig. Dette

skyldes, at oppositionen mener, at det vil være godt at have et alternativ til den almindelige

revision, som de ser som værende unødigt omfattende. Oppositionen erkender altså, at det er

nødvendigt, at der sker ændringer på området for revision, men de er ikke enige med de

ovennævnte partier i hvilke ændringer.

133 (Brix(2), 2011) , Bilag 3
134 Jens Christian Lund (S) foretager indlæg på vegne af S og SF i Folketinget. Det vurderes derfor, at S og SF er
blevet enige om strategien på området, og deres holdning og strategi gennemgås derfor samlet som oppositionens
holdning.
135 (Lund(2), 2011) jf. bilag 1
136 (Lund(1), 29.april 2010)
137 (Lund(2), 2011), Bilag 1
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Målet hos oppositionen vurderes at være, at de ikke mener, at der skal ske nogen egentlig

lempelse af revisionspligten. I stedet skal der indføres en lovpligtig dansk erklæringsstandard for

B virksomheder, som stadig er revisionspligtige efter lempelsen i 2006. Oppositionen anfører, i

folketingsdebatten vedr. behandlingen af L 190138, at de beklager at drøftelserne med Lene

Espersen139, vedr. indførelsen af standarden var gået i vasken:

”Vi var derfor meget tilfredse med, at den tidligere økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen

indledte nogle konstruktive drøftelser med S og SF, som i stor udstrækning i år også blev bakket

op af både FSR, FRR og en række af erhvervsorganisationerne. Vores forslag dengang var, at

der skulle indføres en revisionsstandard eller en erklæringsstandard for virksomheder med

mindre omsætninger.”140

11.2.3.1 Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis Startforslag

Det vurderes, at oppositionen i deres startforslag har været villige til at lempe revisionspligten i

forhold til 2006 niveauet, hvis der blev indført bestemmelser i loven, der sikrede udviklingen og

implementeringen af en dansk erklæringsstandard. Det vurderes dog, at oppositionen ikke har

været villige, til at foretage en særlig stor lempelse af revisionspligten.

Det fremgår af middelkompromis modellen, at det middelkompromis som politikerne forhandler

sig frem til, er påvirket af parternes startforslag, parternes styrke og parternes forhandlingstaktik.

Nedenfor foretages derfor en analyse af parternes styrke og forhandlingstaktik, for at forstå og

vurdere det middelkompromis som beslutningstagerne til sidst bliver enige om.

138 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
139 Tidligere økonomi og erhvervsminister, indtil ministerrokaden d. 23. februar 2010
140 (Lund(1), 29.april 2010), Indlæg nr. 12, 3 afsnit
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11.3 Parternes Styrke og forhandlingstaktik

For at kunne vurdere parternes styrke, er det fundet relevant, at vurdere hvor i processen styrken

er kommet til udtryk. For at kunne analysere de magtpåvirkninger, der udføres i selve processen,

er beslutningen om erklæringsstandarden sat ind i de rammer, som magtteorien, gennemgået i

afsnit 5, stiller op.

Den institutionelle magt omgiver hele beslutningsprocessen, og derfor foretages der

indledningsvis en gennemgang af, I hvilke former den institutionelle magt kommer til udtryk i

beslutningsprocessen.

11.4 Institutionel magt

Institutionel magt beskriver de normer, som danner rammer for aktørernes adfærd og procedurer

i beslutningsprocessen jf. afsnit 5.4. Danmark er et parlamentarisk styret land og det burde

derfor være folketinget der repræsenterede folkestyret og suverænt tog beslutningerne,

vedrørende de love der vedtages i Landet. Men i praksis er det sådan, at det er regeringen, der

forbereder langt de fleste af de lovforslag, som folketinget vedtager, og det er regeringen der

fører folketingets love ud i livet141. Dette er en norm som giver regeringen en institutionel magt.

Folketingets medlemmer vurderer selv, at det er regeringen og dens embedsmænd, der har størst

indflydelse på udformningen af lovgivningen142. Dette skyldes, at lovforberedelsen forudsætter

specialviden, som folketinget ikke råder over. Selv medier og interesseorganisationer vurderes at

spille en større rolle for lovgivningsinitiativer end folketinget selv143.

Skriftlig høring er en efterhånden fastsat norm, som giver myndighederne,

interesseorganisationer og eksperter mulighed for at give deres mening til kende inden den

endelige lov behandling. Dette giver offentligheden og medierne en vis mulighed for indflydelse

på beslutningsprocessen.

De parlamentariske procedurer giver muligheden for, at medlemmer af folketinget kan stille

spørgsmål til ministrene (§ 20 spørgsmål) og derved anmode om, at der foretages en egentlig

debat af et enkelt afgrænset emne. I den aktuelle beslutningsproces er det Jens Christian Lund

(S) der indsender en række spørgsmål til Erhvervsudvalget, der skal besvares af Brian

141 (Togeby, et al., 2003), S 122, 4. afsnit
142 (Togeby, et al., 2003), S.123, 1. afsnit
143 (Togeby, et al., 2003), S.123, 2. afsnit
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Mikkelsen. Herved tvinger han ministeren til at indgå i debatten omkring erklæringsstandarden.

Men det er, som nævnt ovenfor, ikke i Erhvervsudvalget144, at de politiske beslutninger træffes,

de er reelt foretaget inden processen når dertil.145 Denne institutionaliserede magtpåvirkning

bevirker, at spørgsmålene kan fremprovokere en debat, hvor der udveksles politiske

synspunkter, men at de som regel ikke vil resultere i, at beslutningerne ændres. Regeringen er

også i dette tilfælde i besiddelse af institutionel magt.

Medierne spiller en stor rolle i den politiske debat. Dette skyldes, at kontakten mellem politikere

og vælgere i stor grad sker gennem medierne. Politikerne er derfor afhængige af, at de fremstår

korrekt over for medierne. Medierne er ikke altid forudsigelige, og enhver beslutning der træffes

af politikerne må således kunne forklares og forsvares, hvis den skulle ende under mediernes

lup. Dette har betydning for politikernes opførsel og magtudøvelse.

Ovenstående normer danner rammer der regulerer politikernes adfærd, proceduren om hvem der

udvikler lovforslaget, og om det er muligt at ændre mediernes magt er ikke en del af debatten.

Dette accepteres som en selvfølge og kaldes derfor for institutionel magt.

I et forsøg på at påvirke offentlighedens holdning til en yderligere lempelse af revisionspligten, i

et marked, der er påvirket af finansiel ustabilitet og afsløringen af erhvervsskandaler, har

regeringen været nødt til, at gøre sit yderste for at påvirke beslutningsmiljøet. Det vurderes at

regeringen i et forsøg på, at påvirke holdningen, har udført et forsøg på

bevidsthedskontrollerende magt.

11.5 Bevidsthedskontrollerende magt

Den 3. dimension af magtudøvelsen er den bevidsthedskontrollerende magt jf. afsnit 5.3. Den

bevidsthedskontrollerende magtudøvelse kan være svær at få øje på. Dette skyldes, at magten

udøves i det skjulte og den ene af parterne er ikke bevidst om, at der sker en påvirkning.

144 Lovforslag 190 blev sendt til behandling i Folketingets Erhvervsudvalg efter 1. behandling i Folketinget.
145 (Togeby, et al., 2003), S. 127, 2. afsnit
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Ved en nærmere gennemgang af de årlige evalueringer som Ø&E har foretaget gennem E&S,

der vedrører konsekvenserne af lempelsen af revisionspligten foretaget i 2006 jf. afsnit 8.9,

vurderes det, at resultaterne fra disse rapporter i nogen grad anvendes til at udøve

bevidsthedskontrollerende magt. Regeringen vurderes at have ”fordrejet” resultatet af de

undersøgelser der er foretaget jf. afsnit 8.10. Dermed menes ikke, at undersøgelsernes resultater

er forkerte. I stedet menes, at de ikke kan bruges til at danne de konklusioner, som

Økonomiministeren anvender dem til i den offentlige debat. Økonomiministeren anvender

undersøgelserne til at konkludere, at kvaliteten af de ureviderede regnskaber ikke er dårligere

end i de reviderede. Men da undersøgelserne alene baserer sig på en vurdering af formelle fejl,

er dette ikke en saglig tolkning af undersøgelsernes resultater jf. afsnit 8.10. På grundlag af

undersøgelsen kan Erhvervsministeren retfærdiggøre over for offentligheden, at det er

forsvarligt at lempe revisionspligten146.

Interessenterne afholdes således fra bevidstheden om, hvad det er de resultater de får fremlagt

reelt viser. De bliver påvirket til at tro på, at det er en god ide at lempe revisionspligten på et

misvisende grundlag. Det vurderes derfor, at regeringen forsøger, at udøve

bevidsthedskontrollerende magt over for interessenter og offentligheden.

Det er relevant, at vurdere hvorfor Økonomiministeren foretager denne påvirkning. Regeringen

er interesseret i, at have befolkningens forståelse og opbakning i forhold til deres beslutninger.

Resultaterne får Økonomiministeren til at fremstå, som om han foretager beslutningerne ud fra

et velfunderet og sagligt grundlag. Han kan anvende denne undersøgelse til at argumentere

imod enhver kritik af lempelserne, og derved få revisorerne til at se ud, som om deres arbejde er

overflødigt for mindre virksomheder. Samtidig fremstår oppositionen som overkontrollerende

og bureaukratiske. På den måde påvirker ministeren også de andre beslutningstagere, idet de

skal forsvare deres modstand mod at lette administrative byrder over for offentligheden. Hvis

stemningen i blandt interessenterne og offentligheden i det store hele er, at revision er

unødvendig, vil de have svært ved at forsvare deres modstand. Det vil på den måde være lettere

for ministeren, at få oppositionen eller DF til at gå med til et forslag om at lempe

revisionspligten.

146 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010), Lovforslagets baggrund 2.1



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

62

Den magtudøvelse og det politiske strategispil, som politikerne er meget opmærksomme på, er i

det forum hvor partierne fastlægger og udøver deres strategier. Før et problem får adgang til

beslutningsarenaen i en politisk proces, kræver det, at der er nogen der er villige til at indgå i en

proces omkring problemet. Dvs. de er villige til at indgå i en forhandlingsproces og aktivt søge

løsninger på problemet. Beslutningsarenaens kapacitet og sagsområde er begrænset og dette

betyder, at det allerede ved beslutningen om hvad der skal føres ind på beslutningsarenaen blive

udøvet magt imellem de politiske partier. Før den politiske beslutningsproces kan analyseres, er

det derfor nødvendigt at se, om der er sket nogen magtpåvirkning inden erklæringsstandardens

indførelse på beslutningsarenaen.

11.6 Indirekte magt

11.6.1 Adgang til beslutningsarenaen

Ø&E ønsker at indføre administrative lettelser. Dette har stået klart for alle, siden regeringen

fremsatte sin målsætning i 2002. Ved lempelsen af revisionspligten i 2006 blev der fra

regeringens side lagt op til, at dette var en del af en større aftrapning af revisionspligten til de

europæiske lempelsesgrænser jf. afsnit 8.7. Oppositionen ønskede, at bevare kontrol med

virksomhederne. For at sikre at regeringen ikke skulle lempe revisionspligten yderligere, havde

oppositionen en interesse i at få indført en bestemmelse, der sikrer, at kontrollen med mindre

virksomheder vil blive bevaret.

Jens Christian Lund udtaler (S)147, at han på vegne af oppositionen, siden han i 2006 blev

interesseret i, at der skulle udvikles en dansk erklæringsstandard, har arbejdet for dette. Han har

forsøgt at få regeringen og andre partier til at indse, at det var en god løsning at indføre en dansk

erklæringsstandard i stedet for at lempe revisionspligten. Oppositionen har således længe

kæmpet for, at få beslutningen om, at udvikle en dansk erklæringsstandard, ind på en politisk

beslutningsarena.

147 (Lund(1), 29.april 2010)
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politiske beslutningsarena, når problemet indgår i en klar beslutningsproces, dvs. fra der

indledes reelle forhandlinger om et forslag. Jens Christian Lund oplyser149, at han har holdt

møder med de tre seneste Ø&E ministre, hvor han har forsøgt, at overtale dem til at bringe

forslaget videre i beslutningsprocessen. Ifølge hans egen overbevisning, fik han både Bendt

Bendtsen150 og Lene Espersen151 overbevist om, at forslaget var en god løsning.

Alligevel har det ikke været muligt for oppositionen og revisionsforeningerne, at skabe nok

interesse omkring beslutningsprocessen, til at den har fået adgang til den politiske

beslutningsarena. Jens Christian Lund oplyser, at han i 5 år, på vegne af oppositionen, har

forsøgt at få indført en dansk erklæringsstandard. Oppositionen har imidlertid ikke haft den

styrke, der skulle til, for at overbevise de andre politikere om, at problemet skulle føres ind på

beslutningsarenaen. De andre partier har ved at afvise at gå i forhandlinger med oppositionen og

i stedet ”tie” forslaget ihjel, i første omgang gjort det umuligt for oppositionen, at få problemet

ind på beslutningsarenaen. Beslutningsprocessen er indledningsvist endt i en nondecision, idet

den er blevet filtreret fra ved Filter 1 jf. afsnit 5.2.1. Det vurderes således at oppositionen og

revisionsforeningerne har været udsat for indirekte magt.

Det er nødvendigt at vurdere, hvorfor oppositionen ikke har haft succes med at få problemet ind

på beslutningsarenaen, for at kunne vurdere hvor og hvem der har udøvet indirekte magt.

Nedenstående udtalelser peger på, at der har været betydelige mangler i oppositionens strategi

for at få beslutningsprocessen indført på beslutningsarenaen. Colette L Brix udtaler om

oppositionen, at ”det var også uklart, om de gik ind for den særlige erklæringsstandard eller om

det var review”152. Oppositionen har kæmpet i 5 år for at få beslutningen indført på

beslutningsarenaen, og der burde derfor ikke være tvivl iblandt koalitionspartierne om, hvad det

er oppositionen ønsker at få gennemført. Når Jens Christian Lund udtaler sig om standarden,

kalder han den for et ”review” i stedet for ”en dansk erklæringsstandard”153. Han er derfor

blevet bedt om at uddybe, hvad han mener, når han siger ”review”. Hertil udtaler han, at han

mener en dansk erklæringsstandard udviklet i Danmark. Da den ene eksisterende EU standard

netop hedder et ”review” kan dette skabe grundlag for unødvendig forvirring i

forhandlingsforløbet.

149 (Lund(2), 2011), Bilag 1
150 Bendt Bendtsen: Økonomi og Erhvervsminister 2001-2008
151 Lene Espersen: Økonomi og Erhvervsminister 2008-2010
152 (Brix(2), 2011), Bilag 3
153 (Lund(2), 2011), Bilag 1
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Til spørgsmålet om, hvorvidt Jens Christian Lund er enig i at ”En udvidet gennemgang” mangler

kvalitet udtaler han: ”jeg må indrømme, at det kom aldrig så langt, at jeg fik sat mig ordentligt

ind i den”154. Ordføreren for oppositionen, har altså ikke sat sig ind i det produkt, som

oppositionen prøver at få indført på beslutningsarenaen. Jens Christian Lund udtaler samtidig, at

FSR var uvillige til at samarbejde om standarden i starten, men at revisionsforeningerne

efterhånden kan se, at han har ret i sin betragtning om, at en dansk standard var en god ide.

Det virker ud fra ovenstående udtalelser, umiddelbart som om samarbejdet imellem

oppositionen og FSR ikke har været tæt, og at de derfor ikke har fulgt en fælles koordineret

strategi for at opnå deres fælles mål. Det vurderes, at oppositionen ville have haft større

mulighed for succes, hvis de sammen med FSR havde sørget for, at der blev udviklet et produkt,

som de kunne stå sammen om, og som de samtidig havde sørget for, var blevet officielt

anerkendt af brugerne af regnskabet, som banker, Skat m.v.. Det er svært at ”sælge” et produkt,

som man ikke kan udtale sig om, fordi man ikke har sat sig ind i detaljerne.

Regeringen har ikke været interesseret i, at forslaget blev vedtaget, idet de på daværende

tidspunkt var interesseret i at foretage en lempelse af revisionspligten helt til de europæiske

lempelsesgrænser. Dette var dog i henhold til loven fra 2006 først muligt fra 2009/10. DF har

som regeringens parlamentariske grundlag ikke ønsket at danne en koalition uden om

regeringen. Dette kunne skabe en dårlig stemning imellem regeringens støtteparti og regeringen,

som ville skade DF i senere forhandlingssituationer. Området er ikke et af DFs mærkeområder

og det har derfor ikke været så vigtigt for dem, at de ville risikere at skabe dårlig stemning hos

regeringen. Det har ikke været muligt, at samle flertal om lovforslaget hvis ikke regeringen eller

DF var villige til at indgå i forhandlingerne, og det vurderes derfor at regeringen og DF på

denne måde, har udøvet indirekte magt over for oppositionen og revisionsforeningerne.

Strategien for at give erklæringsstandarden sin egen beslutningsproces var i første omgang slået

fejl. Derfor forsøgte oppositionen og revisionsforeningerne i stedet at anvende en modstrategi.

Herved menes, at de forsøgte at usynliggøre de interessemodsætninger, der har været imellem

erklæringsstandarden og regeringens strategi for at indføre administrative byrdelettelser. Dvs. i

stedet for at standarden stod som en forhindring for at foretage administrative lettelser på

området, forsøgte de at gøre erklæringsstandarden til en løsning på regeringens problem

154 (Lund(2), 2011), Bilag 1
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omkring administrative byrdelettelser. Oppositionen og revisionsforeningerne har hver især lagt

en strategi for, hvordan det vil være muligt for dem at give udviklingen af en dansk

erklæringsstandard adgang til beslutningsarenaen. Som det fremstår af FSR produkt ”politisk

proces vedrørende En udvidet gennemgang”155 har FSR tidligt i forløbet anerkendt regeringens

problem, og forsøgt at ”sælge” erklæringsstandarden som en løsning, eller rettere en

alternativløsning til at lempe revisionspligten. Deres strategi har således været, at anerkende

regeringens interesser og derved få deres egen interesse varetaget. Dette er blandt andet kommet

til udtryk ved, at de har gjort meget ud af, at oplyse om, at virksomhederne vil opleve lettelser i

de administrative omkostninger, hvis den danske standard implementeres i dansk lovgivning.

Dette skyldes, at denne standard vil være billigere for virksomhederne at få foretaget revision

efter. Oppositionen blev hjulpet på vej af, at der i den periode, lovforslaget skulle udformes,

udspillede sig en række erhvervsskandaler i Danmark, heriblandt Roskilde bank og IT Factory.

Det er, som Jannik Bay udtaler, ikke populært at gå ud til offentligheden og sige ”nå men fordi

der har været så meget rod i regnskaberne, så fjerner vi også revisionen” .156 Dette var muligvis

en af grundene til, at erklæringsstandarden alligevel fik adgang til beslutningsarenaen.

Erklæringsstandarden blev i stedet en del af beslutningsprocessen omkring indførelsen af

administrative lettelser som gennemgået nedenfor.

155 (Bay(2), 2010), Bilag 5
156 (Bay(1), 2011), Bilag 2, Spm. 16
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vurderes, at se ud som illustreret

Beslutningen om at indføre en dansk erklæringsstandard, fik således adgang til

Jens Christian Lund (S)
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gik imidlertid i stå, da Brian Mikkelsen tiltrådte som Økonomiminister.
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overbevise en ny minister om, at det var en god ide med erklæringsstandarden. Ministerrokaden

så sent i forhandlingsforløbet har derfor været et tilbageslag for oppositionen. Jens Christian

Lund mener, at han alligevel formåede at få overbevist Brian Mikkelsen om, at

erklæringsstandarden var en fornuftig løsning158.

Det har været klart for oppositionen og DF, at det var vigtigt for Økonomiministeren at opnå en

betydelig lempelse af revisionspligten. Ø&E havde travlt, hvis de skulle nå i nærheden

målsætningen om 25 % administrative byrdelettelser for ministeriet. Som det fremgår af

gennemgangen i afsnit 8.11 ville den eneste reelle løsning være at lempe revisionspligten.

Oppositionen og DF udtaler dog, at de mener, at en lempelse ikke vil udmønte sig i de lettelser,

som ministeren udtaler de vil, og at de ikke ser revision som en administrativ byrde. Det var

derfor alene regeringen, der ønskede lovforslaget gennemført.

Inden en minister fremsætter et lovforslag til Folketinget, har ministeren som regel forhandlet

med regeringens støttepartier, eller muligvis andre partier, for at være sikker på, at der vil være

flertal for forslaget159. Før en beslutning får adgang til folketingssalen, er den overvejende del af

forhandlingsprocessen derfor overstået. Dette fremgår af den institutionelle magt gennemgået

ovenfor. Processen kan, som beskrevet ved oppositionens forsøg, være langvarig, fra et parti får

en interesse til det kan sikre sig et sandsynligt flertal for beslutningen. Forløbet er ofte

langsommeligt, og partiet skal bearbejde de andre partier over tid, således at de finder interesse

i, at udvikle et middelkompromis. Da regeringen imidlertid er i besiddelse en betydelig

magtposition, har de nemmere ved, at få tilslutning til at udvikle en løsning på deres problemer.

Koalitionspartierne kan ofte opnå noget, ved at indgå i forhandlinger med regeringen.

Regeringen har en magtposition (forhandlingsstyrke) der gør, at de kan tilbyde belønninger til

de andre beslutningstagere. Dette gør det betydeligt nemmere for regeringen, at få deres

problemer ind på beslutningsarenaen.

Da regeringsmagten er delt imellem V og de K, er forhandlingerne rent praktisk først foregået

mellem regeringspartiernes ordførere, og når de er blevet enige, blev ordførerne for andre partier

involveret. De to regeringspartier har fra starten været enige i målsætningen om en lempelse af

revisionspligten til de europæiske grænser. Den egentlige forhandling om en kompromisløsning,

er derfor foregået ved inddragelsen af koalitionspartierne.

158 (Lund(2), 2011), Bilag 1
159 (Rønnemoes, et al., 2005), Kap. 2, 1. afsnit.



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

69

Regeringens forhandlinger med mulige koalitionspartier er foregået bag lukkede døre, adskilt fra

de andre partier. Dvs. forhandlingerne er foregået som en debat imellem regeringen og hver af

de forskellige koalitionspartier. Regeringen har, inden og under forhandlingerne, vurderet sine

mulige koalitionspartier, deres respektive startforslag, interesse i sagen, fremtidige samarbejde

med partiet, interessenters påvirkning og regeringens mulighed for at opnå sit mål ved at tilbyde

alternative belønninger. Herudfra har regeringen vurderet, hvilke af koalitionsparterne de kunne

forhandle sig frem til den mest tilfredsstillende kompromisløsning med.

Den danske VK regering, er en mindretalsregering, som har parlamentarisk flertal, på baggrund

af deres parlamentariske grundlag, DF. For en mindretalsregering er det afgørende, at kunne

indgå aftaler med parter udenfor regeringen, så de kan gennemføre sager i folketinget. I

Danmark er regeringen tæt knyttet til deres parlamentariske grundlag, idet de regerer med støtte

fra deres faste støtteparti DF160. Dette bevirker, at regeringen ofte vil forsøge at få en aftale med

deres støtteparti, frem for andre koalitionspartnere. Dels fordi de ofte vil ligge nærmere på deres

egne politiske holdninger, men også for at opnå god vilje i senere forhandlinger om andre

politiske emner. Dette giver DF en betydelig politisk magtposition på trods af, at de ikke sidder i

regeringen. Dette illustreres i Berlingske Tidendes årlige magtanalyse, hvor Pia Kjærsgaard,

Dansk folkepartis leder, siden 2006 været placeret på top 3. over magtindflydelsen i

Danmark161.

Derfor er det forventeligt, at regeringen vil søge at opnå flertal for beslutningen med DF. Det er

dog ikke helt givet, at det altid ville falde sådan ud. Hvis de andre partiers f.eks. S´s og SF´s

politiske holdninger på et givet område ligger tættere på regeringens, og regeringen kan opnå

flertal ved en aftale med disse, eller hvis regeringen kan opnå en bred aftale uden at give

betydeligt flere indrømmelser, vil dette være at foretrække.

160 (www.ft.dk), Den danske regeringsform (2011)
161 (Berlingske Nyhedsmagasin, 2010)
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11.7.2 Interessenter

Regeringen har hele tiden været opmærksom på de interessenter, som vil blive påvirket af deres

lovforslag. Det er vigtigt for regeringen, at tage højde for hvor vigtige beslutningerne er for

interessenterne. Regeringen må overveje hvor betydelige interessenterne er, altså hvor meget

”røre” de kan skabe. Økonomiministeren har overvejet om beslutningen og den kritik den kan

medføre kan falde skadeligt tilbage på regeringen. Hvordan vil beslutningen blive modtaget af

omverdenen. Vil partiet kunne forsvare sin beslutning og stadig fremstå som ansvarlige over for

offentligheden.

Den økonomiske krise har resulteret i afsløringen af virksomheder, der ikke har styr på deres

økonomi. Virksomheder som fremstår som om, de ikke har været ordentligt kontrolleret gavner

ikke regeringens initiativ til mindre kontrol. På den anden side har regeringen fremsat et politisk

løfte både nationalt, men også over for EU. Hvis de ikke opnår deres fastsatte mål, vil det få

regeringen til at tabe ansigt og vise svaghedstegn. Regeringen har i deres årlige reformprogram

til EU gang på gang fremhævet, at det var et mål at lempe de administrative byrder med 25 %

inden udgangen af 2010 jf. afsnit 8.3. Regeringen har siden 2001 fremført i mange politiske

debatter, at de vil nå at indføre de administrative lettelser, de har lovet erhvervslivet. Ø&E har

nedsat byrdereduktions komiteer, og udviklet mange projekter, der skal sørge for, at der

foretages en målrettet og koordineret indsats, for at nå at indføre de administrative lettelser som

regeringen har lovet. Heriblandt kan nævnes, regelforenkling.dk, AMVAB databasen,

publikationer om afbureaukratisering, regelforenkling, digitalisering og Let administration for

erhvervslivet162. Økonomi og Erhvervsministeren vil især fremstå utilstrækkelig, hvis hans

ministerium, halter efter de andre ministerier med at indføre administrative lettelser.

162 Jf. mere herom i afsnit III
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Økonomiministeren har overvejet, hvordan ministeriet kunne udvikle et lovforslag, som fik dem

til at fremstå stærkest over for offentligheden og derved over for vælgerne på længere sigt.

Modstanderne af lempelsen af revisionspligten har derfor haft svært ved at overbevise

regeringen om, at det var en dårlig ide at lempe revisionspligten. Selvom Skat og

kreditforeningerne har været imod lempelsen, har de ikke skabt meget opmærksomhed omkring

deres kritik. Dette kan muligvis skyldes, at de ikke har fundet denne lempelse urimeligt stor.163

De eneste interessenter det er lykkedes at skabe opmærksomhed på området er

revisionsforeningerne. Kritikken fra disse kan regeringen dog afvise som værende forventelig,

idet hele deres forretningsgrundlag vil blive påvirket.

Regeringen har vurderet, at oppositionen vil have en langt stærkere sag, i en snarlig valgkamp,

hvis de ikke opnår deres politiske målsætning, om administrative lettelser, som de har arbejdet

for i 9 år, end hvis de skal respondere på kritik omkring for lidt kontrol af mindre virksomheder.

Regeringen vurderer derfor, at de vil komme bedst ud af beslutningsprocessen, hvis de opnår

deres mål om at foretage administrative lettelser for de danske virksomheder.

For at være sikker på, at et lovforslag kan nå at blive gennemført i indeværende år, skal det være

fremsat for folketinget senest den 1. april164 i året. Da det samlede byrderegnskab bliver opgjort

ved udgangen af 2010, var det vigtigt, at få et lovforslag fremsat inden datoen blev overskredet.

Da forhandlingerne foregik bag lukkede døre, og ingen af parterne har udtalt sig til

offentligheden efterfølgende, er det kun muligt at vurdere forhandlingernes udfald ud fra

Interviews og de informationer der er til rådighed og herudfra komme frem til en kvalificeret

vurdering af en sandsynlig forhandlingsproces.

11.7.3 Koalitionspartnernes forhandlingsposition

Det vurderes at DF´s forhandlingsposition har været ret stærk, idet de har haft en betydelig

information om deres forhandlingspartner. Herved forstås, at de har vidst hvilke elementer, der

har været vigtige for regeringen og haft en rimelig formodning om, hvor meget regeringen var

villig til ”belønne” DF for at indgå i en kompromisløsning. Samtidig er det ikke et af DF`s

mærkeområder.

163 Regeringen havde først meldt ud, at de ønskede at lempe helt til de Europæiske tilladte grænser
164 (www.ft.dk)Folketingets forretningsorden 2009, § 10 stk. 3
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Det må dog tages i betragtning, at regeringen har haft alternative koalitionspartnere, og dette har

haft en betydning for hvor meget DF har kunnet forlange i belønning, før det reelt ville have

været en bedre løsning for regeringen at lave en aftale med oppositionen i stedet. Ud fra

udtalelserne fra oppositionen vurderes det, at de har været villige til at hæve revisionspligten en

del i forhold til 2006 niveauet. Det er dog ikke sandsynligt, at de var villige til at gå med til så

stor en lempelse som DF, idet de i stedet ville indføre lovpligtig revision efter en dansk

standard. Dette fremgår dels af Jens Christians Lunds indlæg i folketinget på vegne af

oppositionen hvori han udtaler:

”Vi har forståelse for, at der skal gives noget, og derfor var vi også i forhandlinger med

ministeren enige i, at vi godt kunne give os på en række områder, men vi var ikke begejstrede

for, at vi skulle helt op til 8 mio. kr., for at folk blev fritaget for revision..”165

Erklæringsstandarden er meget vigtig for oppositionen og det ville nok have været svært, at

indgå en aftale alene med oppositionen, der ikke indebar en mere konkret tilgang til

erklæringsstandarden end lovforslaget oprindeligt udmøntede sig i.

11.8 Middelkompromis løsning

Regeringspartierne valgte at indgå i forhandlinger om et middelkompromis med DF. Selvom DF

var i en stærk forhandlingsposition, vurderede Økonomiministeren, at han ville kunne opnå en

middelkompromisløsning der lå tættere på regeringens startforslag, end han ville kunne opnå

med oppositionen. Forhandlingerne resulterede i udviklingen af L 190166 vedrørende en

lempelse af revisionspligten. I forhandlingsforløbet omkring lempelsen af revisionspligten,

syntes det rimeligt at antage, at regeringen har været nødt til at give betydelige indrømmelser,

for at få DF overtalt til at gå med til endnu en lempelse. Dette skyldes ikke mindst DFs tidligere

udtalelser om, at det ville være uforsvarligt af lempe revisionspligten yderligere, samt DFs

holdning til, at virksomhederne ikke oplever de administrative lettelser, som regeringen måler.

jf. afsnit 8.6. DFs erhvervsordfører Colette L. Brix udtaler, at DF gik med til forhandlingerne

fordi: ”Når du er støtteparti til regeringen, er du forpligtet til også at se på deres forslag. Og

regeringen ville gerne lempe revisionspligten. Det er altså ikke noget, som er groet i vores

165 (Lund(1), 29.april 2010) , afsnit 5.
166 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
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have.”167Selvom DF føler sig forpligtet til at se på deres forslag, vurderes det, at de har krævet

væsentlige belønninger ved forhandlingerne for at gå med til en aftale. De har krævet

indrømmelser på områder, der har været væsentligere for partiet. DF har været helt klar over,

hvor vigtigt det har været for Økonomiministeren at gennemføre et lovforslag om at lempe

revisionspligten og da DF ikke har haft egeninteresse i, at der blev foretaget en lempelse,

vurderes det, at de har krævet at få opfyldt indrømmelser ved andre forhandlinger, som er inden

for deres mærkeområder, for at gå med til aftalen.

Resultatet var, at regeringen blev enig med DF om at lempe revisionspligten for virksomheder

med en omsætning op til 8 mio. kr. Lempelsen var betydeligt lavere end den lempelse

regeringen havde håbet at opnå. Beslutningen om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der

skulle arbejde hen imod udviklingen af en dansk standard, indgik I lovforslaget, da dette blev

fremsat i folketinget og sendt i høring hos interessenterne. Bestemmelsen blev jf. afsnit 10

fjernet fra lovforslaget inden forslaget blev fremsat til 1. behandling i folketinget. Umiddelbart

syntes det mærkeligt, at parterne ikke ønskede at bibeholde bestemmelsen. Dette skyldes at der i

høringssvarene, omkring arbejdsgruppen, kun var positive tilkendegivelser for forslaget jf. afsnit

8.17. Samtidig var forhandlingerne kun foregået imellem DF og regeringen. Hvis den ene part

ikke ønskede at bestemmelsen skulle indgå, hvorfor var den så ikke blevet fjernet inden

forslaget blev fremsat. DF havde indtil videre udtalt sig positivt omkring udviklingen af en

dansk erklæringsstandard og samtidig ville det for Økonomiministeren betyde, at ministeriet

havde opnået flere administrative lettelser, end lempelsen af revisionspligten alene gav til det

samlede byrderegnskab. Dette skyldes at erklæringsstandarden var estimeret til at give

administrative byrdelettelser på yderligere over 100 mil.kr. for de danske virksomheder.

På trods af, at regeringen er blevet forespurgt om grunden til, at bestemmelsen blev fjernet i

flere direkte spørgsmål, er svarene aldrig konkrete eller forklarende168. Den tydeligste forklaring

Økonomiministeren kommer med, er at det ikke var muligt at samle et flertal for bestemmelsen.

Hvilket isoleret set ikke er korrekt, idet oppositionen gerne ville støtte denne del af lovforslaget.

167 (Brix(2), 2011), Bilag 3, Spm. 1
168 (Mikkelsen(2), 2010)
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Det vurderes, at der er to sandsynlige forhandlingsforløb, der har ført til at bestemmelsen blev

fjernet. Enten blev bestemmelsen fjernet, fordi DF besluttede, at den skulle fjernes og

regeringen ellers ikke kunne beholde DF som koalitionspartner. Ellers var det regeringen der

ønskede den fjernet, fordi de anså denne lempelse af revisionspligten, som et skridt på vejen til

en trinvis aftrapning af revisionspligten. Som tidligere nævnt vil indførelsen af standarden være

en hindring imod dette i et senere forhandlingsforløb.

Ifølge Jens Christian Lund169 og Jannik Bay170 var det DF, der var imod nedsættelsen af en

arbejdsgruppe, og som derfor krævede bestemmelsen fjernet fra lovforslaget. Colette L Brix

bekræfter, at det var DF der krævede bestemmelsen fjernet. Colette L. Brix forklarer, at grunden

til at DF ønskede bestemmelsen fjernet var:

”Vi havde i forhandlingerne fået belyst den særlige erklæring og mente ikke, at der var grund til

yderligere at få vendt sagen. Imidlertid havde ministeriet allerede foreslået dette i det udsendte

udkast til lovforslag. Vi meldte så tilbage, at det kunne vi ikke støtte. ” 171

Det ser ud til at DF har foretaget noget af et holdningsskift til standarden i forhandlingsforløbet,

Idet de tidligere har udtalt, at de ser positivt på udviklingen af en dansk erklæringsstandard.

Colettes L. Brix forklaring172 fremhæver, at DF allerede inden lovforslaget blev fremsat ønskede

bestemmelsen fjernet. Regeringen bibeholdt alligevel bestemmelsen i lovforslaget, hvilket giver

anledning til at se nærmere på forhandlingsforløbet. Regeringen har generelt undgået, at udtale

sig direkte om deres holdning til standarden, hvilket vurderes at være en del af deres politiske

strategi. Brian Mikkelsen udtalte dog, meget forventeligt, lige efter at lovforslaget var blevet

fremsat, at det var en positiv udvikling, at der nu blev nedsat en arbejdsgruppe der skulle

vurdere konsekvenserne af en dansk erklæring. Det vurderes at han ikke ville udtale dette hvis

han på daværende tidspunkt var klar over, at DF ville kræve bestemmelsen fjernet.

Det er muligt, at regeringspartierne bevidst har sørget for, at bestemmelsen blev i lovforslaget,

for at have et ”forhandlingsmål” i senere forhandlinger. Herved forstås, at de havde noget at

”sælge ud af”, hvis det blev nødvendigt senere i beslutningsprocessen. Det kan således have

været en del af regeringens forhandlingstaktik at beholde bestemmelsen. Ved den institutionelle

169 (Lund(2), 2011), Bilag 1
170 (Bay(1), 2011)
171 (Brix(2), 2011), Bilag 3, Spm. 3
172 (Brix(2), 2011), Bilag 3, Spm. 3
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magtgennemgang fremgik det imidlertid, at de fleste forhandlinger om et lovforslag, er foregået

inden det fremsættes for folketinget, idet der på dette tidspunkt er sikret et flertal for forslaget.

Samtidig blev bestemmelsen ikke fjernet i forbindelse med ”senere” forhandlinger, men inden

forslaget nåede at blive behandlet i folketinget. Det vurderes derfor mere sandsynligt, at det rent

faktisk har været regeringens ønske, at bestemmelsen indgik og forblev i L 190173. Dette er en

del fra regeringens startforslag. Det må derfor overvejes hvad der ligger til grund for

regeringens ændrede holdning.

Regeringen har ikke har lagt skjul på, at de ønsker at lempelsen af revisionspligten skulle

forøges helt til de Europæisk tilladte grænser. Ud fra udtalelser i interviews og behandlingen i

folketinget, samt det store politiske pres, der har været på regeringen for at opnå deres politiske

målsætning om administrative lettelser, som gennemgået i afsnit III, tyder det på, at regeringen

først og fremmest har ønsket, at opnå så mange administrative lettelser som muligt på området

inden udgangen af 2010. Økonomiministeren kunne ikke samle et flertal for en fuldstændig

lempelse til de europæiske grænser. Resultatet af dette var, at Økonomiministeriet var langt fra

målsætningen om 25 % i byrdelettelser. Derfor ser det ud til, at Brian Mikkelsen anså det som et

nødvendigt alternativ, at indføre en erklæringsstandard for de resterende revisionspligtige B

virksomheder. Erklæringsstandarden medførte som nævnt over 100 mil. kr. i lettelser til det

samlede byrderegnskab.

Analysen af beslutningsprocessen fører frem til, at det var DF der ændrede holdning til

udviklingen af en dansk erklæringsstandard. Colette L. Brix gør dog meget ud af, at fremhæve,

at DF ikke har ændret holdning til, at der udformes en erklæringsstandard. DF udtaler i

forhandlingerne i folketinget, at det var den standard som FSR havde udviklet, de ikke syntes

var god nok. Colette L. Brix udtaler under forhandlingerne, til Jens Christian Lunds spørgsmål

om, hvorfor hun har ændret holdning til standarden at:

”Med hensyn til hvad der står i den standarderklæring, vil jeg gerne sige, at den

standarderklæring er noget rigtigt møg. På baggrund af hvad der er i den i forhold til

revisionen, vil jeg gerne sige, at der er søgsmål om retssager, der er udskrifter fra tingbøger,

der er bilbog og dokumentation for, at A-skatter og afgifter er korrekt indbetalt til SKAT

173 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
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Men så kommer vi til det, der ikke er der, og som er grunden til, at vi ikke støtter det: Der er

ikke sikkerhed for værdiansættelse af varelagre og øvrige aktiver, ligesom der heller ikke

foretages løbende kassekontrol.”174

Colette L. Brix udtalte endvidere, at revisorforeningerne må lave et bedre stykke arbejde hvis de

vil have en dansk erklæringsstandard. Af hendes forklaring i folketinget skulle man tro, at

bestemmelsen, som var fjernet fra lovforslaget dikterede, at det var FSR`s produkt ”En udvidet

gennemgang” gennemgået i afsnit 8.15, som skulle være den endelige nye standard. Det fremgik

imidlertid af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag at:

Økonomi- og Erhvervsministeriet vil på den baggrund nedsætte en arbejdsgruppe bestående af

FSR, FRR, Finansrådet, Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, Skatteministeriet og Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal drøfte indhold og anvendelsesområde for en

erklæringsstandard rettet mod de virksomheder i regnskabsklasse B, der fortsat er underlagt

revisionspligt. I den forbindelse skal arbejdsgruppen se nærmere på konsekvenserne af en

eventuel indførelse af en særlig erklæringsstandard, herunder bl.a. konsekvenserne for

kreditgivning mv.”175

Det fremgår af ovenstående, at det har været hensigten, at arbejdsgruppen skulle drøfte indhold

og anvendelsesområdet for indførelsen af en dansk erklæringsstandard. Det var således ikke

formålet med arbejdsgruppen alene at vurdere om ”En udvidet gennemgang” skulle være den

nye erklæringsstandard. Der skulle tages udgangspunkt i denne standard. Til spørgsmålet om det

ikke var meningen, at arbejdsgruppen skulle arbejde med erklæringen og gøre den bedre svarede

hun:

”Nu havde vi jo brugt en del tid på at vende alle stenene, og der var ikke fra bl.a. bankerne en

entydig opbakning. Flere mente også, at det ikke er vejen frem at opfinde nationale standarder,

når netop erklæringer i revisorverdenen er internationalt baseret jævnfør de internationale

standarder fra IFAC (den internationale organisation for revisorer). I forvejen er der jo review,

som jo bygge på en erklæringsstandard fra IFAC.”176

174 (Brix(3), 2010)
175 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010) Indledning.
176 (Brix(2), 2011), Bilag 3, Spm. 4
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Udtalelserne fra høringssvarene til lovforslaget, som gennemgået i afsnit 8.17 tegnede et noget

anderledes billede af interessenternes holdning til standarden. Det må derfor overvejes, om der

kan have været andre hensyn, der har ført til at DF ønskede forslaget fjernet. Jens Christian

Lund vurderer, at det muligvis skyldes, at det gik op for DF, at implementeringen af en dansk

erklæringsstandard, fra starten havde været en Socialdemokratisk ide. Derfor ville indførelsen af

en sådan standard være en ”sejr til socialdemokraterne og en politisk gevinst”. Derfor ”frygter”

han, at DF skiftede mening på dette grundlag177. Det skal dog holdes for øje at Jens Christian

Lund, selv fører ”valgkamp” og derfor er farvet af sin modstand til DF.

Ser man derimod nærmere på Colette L Brix forklaring om, at DF under forhandlingerne havde

besluttet, at der ikke var ”grund til at få vendt sagen” om erklæringsstandarden, men da havde

ministeriet ”allerede” udsendt udkastet med denne bestemmelse i. Så ser det ud som om, at der

muligvis kunne være tale om, at der er sket en fejl i kommunikationen imellem

forhandlingspartierne. Forhandlingerne er forløbet over længere tid, og det syntes ikke

sandsynligt at de ”allerede” havde nået at sende udkastet ud. Muligvis er der sket det, at

regeringen har troet, at DF var positiv for ideen om at nedsætte en arbejdsgruppe på baggrund af

tidligere udtalelser fra partiet. Derfor har Økonomiministeren, som følge af samarbejdet med

FSR og påvirkningen fra oppositionen, muligvis slet ikke inddraget DF i beslutningen om denne

del af forslagets udformning. DF er som følge af dette måske blevet overrasket over, at

bestemmelsen indgik i forslaget og har derfor følt, at de ikke har været inddraget rimeligt i

denne proces. DF følte derfor muligvis, at dette var en mærkelig måde at blive behandlet på af

deres forligspartner. Sideløbende har oppositionen fremført det som en sejr for dem, at

bestemmelsen blev indført. Hvis dette var det reelle forløb, kan dette forklare at DF har nægtet,

at støtte bestemmelsen. I stedet har DF anvendt deres magtposition ved at afvise at stemme for

forslaget, hvis bestemmelsen ikke blev fjernet. DF truer således med ”negative sanktioner”178

hvis Regeringen beholder bestemmelsen.

Besluttede DF, at de ikke ville stemme for lovforslaget alligevel, stod regeringspartierne med et

lovforslag, som de ikke ville kunne samle politisk flertal omkring. Det er måske dette Brian

Mikkelsen hentyder til, når han udtaler, at der ikke var politisk flertal for bestemmelsen.

Oppositionen ville ikke gå med til en lempelse af samme størrelsesorden og forhandlingerne

177 (Lund(2), 2011), Bilag 1, Spm. 3
178 (Enderud, 2003), S. 87
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omkring dette, kunne trække i langdrag. Derfor ville det sandsynligvis ikke være muligt, at nå at

lave det om, indgå forhandlinger på ny m.v., hvis forslaget skulle vedtages inden det var for

sent179 for regeringen. Dette har DF været klar over, og der kan være tale om en taktisk

anvendelse af deres forhandlingsstyrke. Ud fra en gennemgang af interviews og debatter m.v.

vurderes det, at forhandlingsforløbet er foregået som gennemgået ovenfor, selvom det ikke er

det mest rationelle forløb. Det vurderes derfor, at DF har udøvet direkte magt, med trusler om

negative sanktioner, mod regeringen, for at få bestemmelsen fjernet fra L 190180.

Beslutningen om at indføre en dansk erklæringsstandard, fik således lov til at få adgang til en

politiske beslutningsarena, men den blev fjernet igen inden den rigtigt nåede at blive en del af

beslutningsprocessen. Bestemmelsen om, at der skulle foretages en konsekvensvurdering af

erklæringen, således at den kunne medtages som en alternativ løsning, så indledningsvis lovende

ud for oppositionen. I stedet blev interessen omkring en dansk erklæringsstandard skubbet

tilbage ud af beslutningsarenaen, og er nu igen nu kun en interesse som ikke kan opnå adgang til

beslutningsarenaen.

Regeringen har, som nævnt, sikret sig et flertal for lovforslaget, inden det blev fremført og det

strategiske spil og udnyttelsen af forhandlingstaktik har derfor været meget begrænset under

behandlingen i folketinget, efter L 190181 var sendt til 1. behandling. Oppositionen og FSR

forsøger at få gang i en politisk debat, der vil gøre regeringen opmærksom på deres utilfredshed.

Dette gøres i et sidste forsøg på at påvirke regeringen til at ændre deres holdning til

erklæringsstandarden, samtidig med at de forsøger, at give deres mening til kende over for

offentligheden. FSR har skrevet i deres interne strategi for den politiske proces182 omkring

implementeringen af deres produkt ”En udvidet gennemgang” jf. afsnit 8.15, at når lovforslaget

først fremsættes er ”løbet kørt”183. Regeringen har således sammen med DF haft ”monopol” på

magten i folketingssalen. Dette er et resultat af den institutionelle magt, som omgiver

beslutningsprocessen jf. ovenfor under afsnit 11.4. Regeringspartierne og DF behøver ikke

handle ud fra kritikken rettet mod dem i forhandlingerne. De udnytter deres magtposition og

vedtager forslaget, som de havde udarbejdet det, inden det blev fremsat til folketinget (med

undtagelse af bestemmelsen om arbejdsudvalget). Den direkte magtpåvirkning i forhandlingerne

179 (www.ft.dk), Inden 1. april, Folketingets forretningsorden 2009, § 10 stk. 3
180 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
181 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010)
182 (Bay(2), 2010), Bilag 5
183 (Bay(2), 2010), Bilag 5
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i folketinget er således meget tydelig. Regeringen og DF vedtager et forslag, som de resterende

beslutningstagere må acceptere, idet regeringen udnytter sin magtposition. Regeringen har været

interesseret i, at lovforslaget blev hurtigt vedtaget uden for meget debat.

Fordelingen af stemmerne i folketinget var som følger184:

For stemte: 56 (V, DF, KF og LA),

Imod stemte: 51 (S, SF, RV og EL),

11.9 Den politiske beslutningsproces efter L 720185.

Den politiske beslutningsproces omkring udviklingen af en dansk erklæringsstandard er som

gennemgået ovenfor skubbet ud af beslutningsarenaen. Jens Christian Lund udtaler186, at han

stadig arbejder for, at udviklingen af en dansk erklæringsstandard skal finde vej til

beslutningsarenaen igen. Der bliver snakket meget lidt om standarden i medierne og i den

offentlige debat. Jannik Bay fortæller187dog, at FSR bestemt heller ikke har givet op. Igennem

møder med andre interessenter forsøger de at forbedre erklæringsstandarden, så den vil opfylde

de kritikpunkter, der er blevet fremsat imod den. Det er imidlertid svært, at forestille sig hvordan

oppositionen skulle kunne samle et flertal som gik ind for, at udvikle et lovforslag, der skulle

gøre den danske erklæringsstandard lovpligtig. Jannik Bay forklarer188, at der jo er

sandsynlighed for at Danmark vil få en ny regering i fremtiden, og hvis dette sker, kan det skabe

nye muligheder for at få erklæringsstandarden ind på beslutningsarenaen. Herved erkender han

også, at det ikke er sandsynligt med den nuværende regering.

Hvis der imidlertid sker en ændring i omverdenens holdning til revisionspligten, f.eks. afledt af

skandalesager i medierne vedrørende ureviderede virksomheder. Eller hvis det viser sig, at Skat

mister store indtægter fra virksomhederne, som følge af at selskaberne ikke indberetter de

korrekte oplysninger, kan dette puste liv i debatten igen. Jens Christian Lund mener, at dette er

helt uundgåeligt189, mens Jannik Bay ikke satser på denne udvikling190.

184 (Økonomi og Erhvervsministeriet(4), 2010), Dok nr. AU003980
185 (Lov 720(1))
186 (Lund(2), 2011), Bilag 1
187 (Bay(1), 2011), Bilag 2
188 (Bay(1), 2011), Bilag 2
189 (Lund(2), 2011), (Bay(1), 2011), Bilag 1 & 2



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

80

Ovenstående viser, at oppositionen og FSR ikke har opgivet, at få beslutningen indført på

beslutningsarenaen på et senere tidspunkt. Hvis de er overbeviste om, at forslaget om

erklæringsstandarden får fornyet liv, vil det kun være naturligt, at de ønsker at være klar med et

forslag, som koalitionspartnerne kan acceptere. Det er derfor relevant for FSR, at se om de kan

løse de kritikpunkter de har modtaget, i forhold til deres produkt ”En udvidet gennemgang”.

Således at de har et brugbart produkt klar, hvis der skulle blive mulighed for, at beslutningen

kunne blive indført på beslutningsarenaen på et senere tidspunkt. Som Colette L Brix skriver, er

processen ”pt. skrinlagt, men politik ændrer sig jo hele tiden”191

Det er også relevant at overveje, at regeringen måske ønsker at indføre yderligere administrative

lettelser for virksomhederne på et senere tidspunkt. Hvis de ikke kan få flertal for, en yderligere

lempelse af revisionspligten, vil de måske genoverveje erklæringsstandarden. Men som den

politiske beslutningsproces står lige nu, er beslutningen filtreret fra ved filter 1 og resultatet er

en ”nondecision” der betyder, at den politiske beslutningsproces er stillestående på nuværende

tidspunkt.

190 (Bay(1), 2011), Bilag 2
191 (Brix(2), 2011), Bilag 3 (stavefejl tilrettet)
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Afsnit V

Konklusion og perspektivering

12 Afhandlingens samlede konklusion

12.1 Konklusion

Afhandlingens analyse giver anledning til at konkludere, at ønsket om at lempe revisionspligten

i Danmark er opstået, fordi regeringen siden tiltrædelsen i 2001 har lovet de danske

virksomheder lettelser i deres administrative byrder med 25 % inden udgangen af 2010.

Regeringen har samtidig fremført dette løfte over for EU kommissionen, som en del af

regeringens initiativer til at opfylde Lissabon strategiens målsætning. For at regeringen kunne

opnå målsætningen, blev hver af de 6 mest byrdetunge ministerier pålagt, at der I det enkelte

ministerium inden 2010 skulle lempes 25 % af de administrative byrder, ministeriet påførte de

danske virksomheder. Økonomi og Erhvervsministeriet var i 2009 stadig langt fra målet, og var

derfor afhængig af, at der blev foretaget en lempelse af revisionspligten, idet det reelt var den

eneste mulighed ministeriet havde for at opfylde målsætningen.

Revisorerne følte, at deres forretningsgrundlag var truet. For at forhindre regeringen i at foretage

en lempelse af den danske revisionspligt udviklede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer,

med input fra interessenter og oppositionen, et udkast til en dansk erklæringsstandard.

Foreningen for de Statsautoriserede Revisorer anerkendte regeringens ønske om at indføre

administrative lettelser for de danske virksomheder og forsøgte herefter at udvikle en alternativ

løsning til at lempe revisionspligten. Interessenterne til regnskaber (regnskabsbrugene) var

overvejende positive overfor ideen om en dansk erklæringsstandard og de største

interessentgrupper takkede ja til at indgå i en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med dette

forslag. Dansk Industri ønskede dog kun, at standarden skulle være et frivilligt alternativ til

fravalg af revision.
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Den politiske holdning til indførelsen af en dansk erklæringsstandard var forskellig mellem de

politiske partier. Da standarden fremstod som et alternativ til at lempe revisionspligten, var

partiernes holdning til en dansk erklæringsstandard tæt knyttet sammen med deres holdning til

at lempe revisionspligten.

Regeringen ønskede en fuldstændig lempelse af revisionspligten til de europæiske

lempelsesgrænser, og de ønskede derfor indledningsvis, at der ikke blev indført en dansk

erklæringsstandard. På grund af udviklingen af flere erhvervsskandaler I Danmark i de senere år,

indså regeringen dog, at de ikke kunne samle flertal for en fuldstændig lempelse af

revisionspligten. Regeringen genovervejede derfor muligheden for at indføre en dansk

erklæringsstandard, som skulle gælde for de B virksomheder, der stadige ville være

revisionspligtige efter en lempelse af revisionspligten i 2011.

Oppositionen var modstandere af, at der skulle lempes i revisionspligten. Oppositionen var enig

med revisorerne i deres holdning til, at revision ikke kan anses for en administrativ byrde.

Oppositionen mener, at revision giver nytteværdi til virksomhederne, og at revision er en vigtig

kontrol af regnskabstallene. Oppositionspartierne ønskede derfor ikke at lempe revisionspligten,

men de var dog villige til at gå med til en mindre lempelse, hvis regeringen indvilligede i at

indføre den danske erklæringsstandard, som et lovpligtigt alternativ til revision for de B

virksomheder, der stadig ville være revisionspligtige.

Dansk Folkeparti anså generelt ikke revision som en administrativ byrde. Dansk Folkeparti har

kritiseret regeringens metoder til at opmåle administrative byrder, og de har gentagne gange

fremhævet netop revision, som værende et af de områder, virksomhederne ikke anså som en

byrde. Dansk Folkeparti udtalte sig indledningsvis positivt over for ideen om at lette

forretningsgangene for revision for de danske B virksomheder. Dette skyldes, at de var af den

holdning, at en mindre virksomhed ikke skulle undergå samme revision som en stor koncern.

Dansk Folkeparti ændrede imidlertid holdning til en lempelse af revisionspligten og til en dansk

standard under forhandlingerne.
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Oppositionen forsøgte at give beslutningsprocessen om at indføre en dansk erklæringsstandard

adgang til beslutningsarenaen, inden regeringen kunne fremsætte et forslag om, at lempe

yderligere i revisionspligten. Oppositionens strategi slog indledningsvis fejl, hvilket til dels

skyldes, at strategien ikke var ordentligt koordineret, samt deres vage forhandlingsstyrke.

Oppositionen lagde herefter deres strategi om og forsøgte samtidig med revisionsforeningerne,

at påvirke regeringen til at anse en dansk erklæringsstandard som en løsning på regeringens

problem om at indføre administrative byrdelettelser.

Regeringspartierne er i besiddelse af en betydelig magt, alene i kraft af deres position som

værende regering. Som det fremgik af gennemgangen af den institutionelle magt, er der nogle

rammer i det danske system, som giver de regerende partier en række fordele i

forhandlingsprocessen. Regeringens forslag om at lempe revisionspligten kom på et uheldigt

tidspunkt, idet der sideløbende udrullede sig flere danske erhvervsskandaler. For at overbevise

offentligheden om, at det alligevel kunne anses som en ansvarlig beslutning at lempe

revisionspligten fremhævede regeringen, at deres undersøgelser viste, at de ureviderede

regnskaber ikke var af en dårligere kvalitet end de reviderede. Analysen af undersøgelserne

giver anledning til at konkludere, at dette var en misvisende måde at præsentere

undersøgelsernes resultater på. Det ser ud til, at regeringen har forsøgt at udøve

bevidsthedskontrollerende magt over for offentligheden for at opnå, at der var medvilje til at

lempe revisionspligten. Hvis holdningen i det offentlige rum ikke støttede en lempelse af

revisionspligten, ville være svært at overbevise koalitionspartierne om at indgå i et forlig.

Regeringen valgte at indgå i et forlig om en lempelse af revisionspligten med Dansk Folkeparti,

idet de vurderede, at de gennem forhandlinger med Dansk Folkeparti havde de bedste

forudsætninger for, at udarbejde en god middelkompromisløsning. I forhandlingerne mellem

regeringen og Dansk Folkeparti, har Dansk Folkeparti været i besiddelse af betydelige

magtressourcer. Det konkluderes, at Dansk Folkeparti har haft en forhandlingsposition, der har

tilladt dem at følge en strategi, der har betydet, at de har kunnet forlange betydelige

indrømmelser fra regeringen.
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Selvom at oppositionen blev udelukket fra forhandlingerne om revisionspligten, var

beslutningsprocessen omkring indførelsen af en dansk standard stadig i gang. Regeringen

indførte en bestemmelse om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle arbejde for

indførelsen af en dansk standard. Den danske erklæringsstandard havde således fået adgang til

beslutningsarenaen og oppositionens strategi havde ikke slået helt fejl.

Analysen af den politiske beslutningsproces fører frem til, at grunden til at bestemmelsen blev

fjernet igen, uden nogen forklaring, inden lovforslaget blev sendt til 1. behandling i folketinget

var, at der var sket en fejl i kommunikationen imellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Regeringen havde indført bestemmelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe, for at de kunne opnå

yderligere administrative lettelser til det samlede byrderegnskab, end lempelsen, de var kommet

til enighed med Dansk Folkeparti om, ville kunne give. Regeringens forhandlingstaktik på dette

område vurderes at være slået fejl, idet de ikke har formået at inddrage deres forligspartner nok i

denne del af beslutningsprocessen. Dansk Folkeparti følte derfor, at de blev behandlet urimeligt

og at de var blevet udelukket fra denne del af udformningen af lovforslaget.

Analysen giver grundlag for at antage, at regeringen igennem de indledende møder med

oppositionen var blevet overbevist om, at en dansk erklæringsstandard ville medføre

administrative lettelser for de danske virksomheder. Regeringen ønskede at opnå så mange

lempelser som muligt til det samlede byrderegnskab. Derfor skulle der udarbejdes og indføres

en standard for de B virksomheder, hvor de ikke kunne forhandle sig frem til en lempelse i

revisionspligten. Oppositionen anså bestemmelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe som en

politisk sejr for dem.

Dansk Folkeparti mente at det forslag til en dansk erklæringsstandard, som FSR havde

udarbejdet, ikke havde den fornødne kvalitet. Da de samtidig følte sig forbigået i

beslutningsprocessen, besluttede de, at de ikke ville støtte forslaget hvis regeringen ikke

fjernede bestemmelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe. Dansk Folkeparti truede således med

”negative sanktioner”, for at opnå at bestemmelsen blev fjernet.

Tidspunktet i forhandlingsprocessen hvor DF besluttede, at arbejdsgruppen skulle aflyses, var

uheldigt for regeringen, idet det klart ville aflede en række spørgsmål og opmærksomhed på

sagen. Men DF var på daværende tidspunkt tydeligt i besiddelse af magten. Hvis regeringen

ikke gik med til at fjerne bestemmelsen, stod de med et forslag, som de ikke kunne samle flertal
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for. Dette ville betyde, at økonomiministeren ville fejle voldsomt i ministeriets forsøg på at opnå

25 % i administrative lettelser inden udgangen af 2010. DF har derfor udøvet direkte magt over

for regeringen. Resultatet af den politiske beslutningsproces omkring indførelsen af en dansk

erklæringsstandard, vurderes derfor at være påvirket betydeligt at personlige holdninger og

følelser, samt overordnede politiske målsætninger og reelt ikke så meget om det var den fagligt

mest rationelle beslutning at udvikle en dansk erklæringsstandard.

Det vurderes usandsynligt, at regeringen vil genoptage beslutningsprocessen omkring

indførelsen af en dansk erklæringsstandard. Medmindre der sker et regeringsskift ved næste

valg, eller at medierne og derigennem samfundsdebatten bliver optaget af problemer ved den

manglende kontrol af de små og mellemstore virksomheder, der ikke længere er

revisionspligtige, vurderes det, at det ikke vil være muligt for oppositionen at skaffe et flertal for

at få en dansk erklæringsstandard fremsat og vedtaget. Beslutningen om at indføre en dansk

erklæringsstandard er derfor på nuværende tidspunkt endt i en nondecision.
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12.2 Perspektivering

Afhandlingen henvender sig til de interessenter, der ønsker at påvirke beslutningsprocessen

omkring udviklingen af en dansk erklæringsstandard, som det fremgik af problemstillingen. Da

beslutningsprocessen på nuværende tidspunkt er gået i stå, vurderes det, at afhandlingen især er

vedkommende for de interessenter der ønsker, at beslutningsprocessen genoptages. Den strategi

som analysen lægger op til vil være den bedste for at opnå at beslutningsprocessen genoptages

vil være, at interessenterne arbejder for at få offentlighedens interesse vendt mod

revisionspligten.

En mulighed for at skabe opmærksomhed på området vil være ved at skaffe ordentlig uafhængig

dokumentation, der understøtter argumenterne om hvad problemet er ved manglende

revisionspligt. Hvis interessenterne reelt mener, at der er en forskel i kvaliteten på de reviderede

og ureviderede regnskaber, så skal der sørges for, at dette bliver dokumenteret med en saglig

uafhængig undersøgelse. Hvis den manglende revision medfører fejl i regnskabstallene og

derved til forkerte skatteindberetninger skal interessenterne sørge for, at have beviser der

understøtter dette. Hvis det lykkes at skaffe overbevisende dokumentation for dette, er det

efterfølgende nødvendigt at kommunikere dette ud til offentligheden ved at få medierne

interesseret i sagen. Dette vil kunne tvinge regeringen til at tage stilling og foretage sig noget for

at forhindre dette i at fortsætte.

Sideløbende vurderes det, at Interessenterne skal sørge for at udarbejde en standard, som de har

sikret sig har alle de vigtige regnskabsbrugeres accept og tilslutning. Der skal således være

tilslutning til standarden fra Skat, kreditinstitutter og ejerne, således at interessenterne står klar

med en løsning på regeringens problem, hvis offentligheden kræver handling og der derfor vil

være mulighed for få beslutningen ind på den politiske beslutningsarena igen.
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14 Bilag 1 - Interview Jens Christian Lund

Socialdemokratiet

Jens Christian Lund

Politisk ordfører for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ved forhandlingerne til L 190 vedr.
en yderligere lempelse af revisionspligten.

1. Var socialdemokratiet med i de indledende forhandlinger med regeringen om

udformningen af L 190, inden denne blev fremført for folketinget?

Svar: Jeg vil gerne starte historien længere tilbage, for at give en forklaring på hvordan det er

forløbet. Jeg blev inddraget i 2005-06 hvor jeg jo som ”gammel oberst” får besked på, at jeg

skal være ordfører for det her erhvervsområde. Da jeg blev spurgt om dette, havde jeg begrænset

viden på området. Men det er jo også i orden, jeg er jo politikker og skal repræsentere det

almindelige menneskes sag. Da jeg satte mig ind i sagen, var det samtidig med at EU pga.

tidligere skandaler, havde lavet nogle standarder som samtidig betød at virksomheder over 72

mill. skulle følge de standarder, dvs. at virksomheder under 72 mil. ikke behøver at have

revision. Efter at have sat mig ind i sagerne fandt jeg ud af at ”revision er revision”. Dvs. at

principielt er det det samme, uanset om du er en lille virksomhed med en omsætning på 8 mil.

kr. eller f.eks. er A.P. Møller. Det var jeg ikke tilfreds med.

Regeringen havde på daværende tidspunkt klart den holdning, at det var de frie markedskræfter

der skulle regulere markedet. Regeringen var interesseret i, at lette de administrative byrder og

derfor var de interesseret i, at der ikke skulle være revision. Jeg var jo meget betænkelig, tillid er

godt, men kontrol er nu bedre. Jeg mener at nogle ville udnytte, at der ikke er kontrol. De vil

lave misk/mask med deres økonomi. Det vil især gå ud over iværksætterne som ikke vil kunne

få lån i banken, medmindre de får foretaget revision. I den periode, i 2005/2006, blev jeg

opmærksom på, at der lå nogle andre muligheder i ”review”. Det er jo en dansk opfindelse og

deri lå nogle muligheder. Derfor prøvede jeg at undersøge mulighederne for ”review”.
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2. Ved ”review” mener du så en dansk erklæringsstand eller ”review” efter de
europæiske standarder.

Svar: Ja jeg mener selvfølgelig en dansk erklæringsstandard udviklet i Danmark. Jeg prøvede at

undersøge mere om review. I Danmark er en virksomhed der omsætter for 40 mill. en stor

virksomhed. Det kan godt være det ikke er det i EU, men det er det i Danmark. Jeg mente

derfor, at en virksomhed på 20-25 mill. eller under ca. 32. mill. skulle have en eller form for

”review”, da det er en dansk opfindelse, kunne man måske indføre noget ekstra om lager eller

andet. Jeg var på det tidspunkt den eneste, der kunne se hvor god en løsning dette ville være, det

var der ikke mange andre der var enige i.

3. Prøvede revisionsforeningerne at kontakte dig og tale for en sådan standard på

daværende tidspunkt.

Svar: Jeg kontaktede FSR, men de var ikke interesseret på daværende tidspunkt. Regeringen var

helt imod. Nu skal du tænke på, at da det her skete, var det i en periode hvor det gik godt i

Danmark, det var perioden hvor regeringen var ude og sige ”vi kan købe hele verden”.

Bankerne gav lån uden kontrol, jeg var dybt deprimeret. FSR var ufattelige tilbage i 2005/2006,

de forstod det ikke. Holdningen var på daværende tidspunkt, at det går væk af sig selv. Jeg blev

beskyldt for at tale FSR og FRRs sag, men det gjorde jeg ikke. Jeg kunne ærligt sige, at jeg ikke

havde snakket med dem. Men med tiden var der flere, og flere revisorer som tænkte over hvad

jeg sagde. Derfor begyndte de at udvikle et andet produkt.

De vidste, at regeringen ikke ville accepteret review, som det var fra EU. Men der har været

forskellige ministre på, Lene Espersen, nej først var der Bent Bentsen. Ham fik jeg faktisk en

fornuftig dialog med til sidst. Til at starte med var han slet ikke til at tale med. Hans holdning

var en klokkeklar, kapitalistisk holdning om, at få administrative byrder, var det der skulle

opnås. Men hen mod slutningen af hans periode må jeg sige at vi godt kunne tale sammen om

det. Til sidst mener jeg faktisk, at han erkendte, at det var et godt forslag. Så kom Lene

Espersen til. I starten var hun slet ikke modtagelig over for at snakke om et ”review”, hun mente

også, at der skulle laves administrative lettelser. Men efter en række samtaler forstod hun

virkelig, hvad jeg mente. Hun lovede at lave en type udvidet ”review”, jeg følte at vi havde en

klar aftale med Lene Espersen om at nedsætte en arbejdsgruppe.
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Det ville være godt for de virksomheder, der var revisionspligtige men under de europæiske

grænser, men det ville også være godt for de virksomheder som ikke var revisionspligtige.

Revisionen ville være billigere, og det ville derfor være lettere, også for virksomheder som ikke

var med i aftalen, at få foretaget revision og for iværksætterne at få et lån i banken.

Så kom Brian Mikkelsen til. Han var også afvisende i starten, men jeg snakkede med Brian

Mikkelsen, og vi var enige om, at der skulle laves et udvalg og nedsættes en gruppe, så vi vidste,

hvad et dansk review var værd. Der var nu bred enighed imellem partierne om, at dette skulle

indføres i loven. Det var ærgerligt, at vi ikke kunne indføre en færdig erklæring, men jeg kunne

nu godt forstå, at de ville vurdere det først. Så vi var glade for, at der ville blive nedsat et udvalg.

Lige pludselig ændrede regeringen holdning. Ja jeg kan jo ikke sige det, men man kan jo frygte

at holdningen lidt var, at de frygtede at det ville blive vendt, så det politisk ville hedde sig, at det

var socialdemokraternes sejr. At de ville sige, det var socialdemokraternes ide ville jo være godt

for socialdemokraternes slagkamp. Det ville jo være en sejr til socialdemokraterne og en politisk

gevinst. Det er nu kedeligt, at man droppede det, det ville jo ikke være en sejr til

socialdemokraterne men til hele samfundet. FSR og FRR var nu vågnet og de lavede jo også den

der ”udvidet gennemgang”.

4. Hvad mener du om revisionsforeningernes erklæringsstandard? Mener du som

Colette, at den mangler noget?

Svar: Nej jeg må indrømme, at det kom aldrig så langt, at jeg fik sat mig ordentligt ind i den.

Jeg kan ikke udtale mig om den, for det har jeg ikke nok kendskab til den til. Men det var jo

også kun meningen, at det var et udvalg der skulle nedsættes første omgang, så skulle

mulighederne undersøges nærmere.

5. Det ser ud som om at Colette Brix ændrede holdning til standarden undervejs? DF

talte meget varmt for den til at starte med, men Colette Brix siger i folketinget, at den er

noget rigtigt møg. Hvorfor tror du Dansk Folkeparti ændrede mening?

Svar: Ja det var meget mærkeligt, for hun talte meget varmt for den, Brix i starten. Jacob Jensen

var også ude og sige, i Børsen, at socialdemokraternes forslag var fornuftigt. Alle var med, det

så ud som om, vi var politisk enige. Jeg troede faktisk, at vi ville få en aftale, og regeringen

havde givet et løfte.



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

94

6. Men tror du at regeringen var imod at udvalget skulle nedsættes, eller tror du, at det

var Dansk Folkeparti, der var imod en dansk erklæringsstandard. Har du noget bud på,

hvorfor de ændrede mening?

Svar: Jeg tror faktisk, at Dansk Folkeparti kæmpede for at få det ud. Jeg forstod det ikke, for jeg

havde et fint samarbejde med Brix. Vi havde endda ladet regeringen forstå, at vi havde mulighed

for at samle et flertal uden om regeringen, hvis de ikke var indstillet på at indføre den.

7. Hvorfor tror du så at de ændrede holdning, hvis du nu skulle komme med et bud?

Svar: Ja jeg ved det jo ikke, man kunne jo frygte, at de så det som en sejr for Socialdemokratiet,

men det ville det jo ikke være. Det ville være en sejr for Danmark.

8. Tror du, regeringen anser den seneste lempelse som en etape på vej mod en

fuldstændig lempelse til de europæiske grænser?

Svar: Det kommer de aldrig igennem med. Det er jo netop fordi vi har fjernet alt kontrol, at det

går så skidt i Danmark. Fordi vi ikke har kontrolleret ”vi ville jo kunne købe hele verden”.

Virksomhederne kunne jo få lov til, at låne til de gik konkurs bare se eksemplet med

Amagerbanken, manglende kontrol er grunden. Ja jeg ved godt jeg går lidt ud over dit emne nu,

Men , ja jeg har selv haft det inde på livet, en lille håndværker der byggede på mit hus. Det var

bare en lille forretning, men da de gik konkurs, havde de en gæld på 200 mil. kr., som de havde

fået lov at låne i banken. Det er jo helt galt. Jeg siger jo ikke, at alle mindre virksomheder vil

fuske uden kontrol, der er selvfølgelig nogen som har en regnskabskone, som kan sidde hjemme

ved køkkenbordet og sørge for at regnskaberne er i orden. Men vi vil forhindre meget ved at

have revision. Selvom der ikke er den samme sikkerhed som ved revision nu, så vil de have

svære ved at lave fusk, hvis der er en revisor inde over det. Fordi selvom de ikke kan være så

grundige, så skal revisorerne jo reagere, hvis de kan mærke, at der er noget der får ”næsen til at

klø”. Dette skal revisorerne jo reagere på, og være grundigere hvis de fornemmer.

9. Man kan også sige, at det at der kommer en og kigger på regnskabet kan have en slags

forebyggende effekt?

Svar: Ja jeg er enig. Det vil være bedre med en form for kontrol.
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10. Hvad tror du, at der vil ske i fremtiden, tror du arbejdet med en dansk

erklæringsstandard vil blive genoptaget?

Svar: Ja jeg tror at, altså der er jo svært at få noget ud af Økonomi og Ehvervs ministeriet, da de

er så fandens loyale for deres minister, så jeg kan kun tale ud fra min fornemmelse. Jeg mener,

at når jeg står og snakker med embedsmændene, så er det én af de situationer, hvor jeg kan se i

deres blik, at de godt kan forstå hvad jeg snakker om. Jeg kan godt se, at de ikke er helt uenige

med mig. Men det bliver ikke sagt, så der er selvfølgelig kun min fornemmelse. Jeg sagde endda

til Erhvervsministeren, at jeg er ligeglad med, hvad han siger, at det giver i administrative

lettelser. Han måtte godt digte et beløb, det gør de jo i forvejen med de lettelser. Jeg sagde, at

han måtte selv bestemme, vi bliver bare nødt til at have en fair kontrol.

11. Er der nogle interessenter, du har oplevet har prøvet at påvirke beslutningerne, og

har du personligt mærket, at de har prøvet at påvirke din holdning?

Svar: Ja efter at FSR fandt ud af, at det havde interesse, lavede de jo også det udkast til revision.

Som jo ville gavne alle virksomheder også dem som ikke behøver få revision. Jeg var i kontakt

med dem herefter, de fandt jo ud af, at det var en løsning.

Erhvervsorganisationer var også enige, Dansk Erhverv var enige i, at det var en god ide.

Dansk Industri var til min overraskelse imod det. Det er svært at forstå, jeg kunne forstå det hvis

de kun havde store virksomheder, men de har jo også små virksomheder. men det er jo nok fordi

de deler den kapitalistiske holdning, at ingen kontrol er det bedste for erhvervslivet. Jeg kunne

forstå det, hvis de kun havde store virksomheder, men det har de jo ikke, de repræsenterer også

små virksomheder.

12. Hvis den danske standard ikke bliver implementeret i loven, tror du så, at markedet

vil udvikle en anden form for revision, som kan anvendes i stedet?

Svar: Det kan man jo ikke, det har jo vist sig at være ulovligt, hvis den ikke er implementeret i

national lovgivning. Det har vi desværre fået ud af det.
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13. Tror du, at der er mulighed for, at revision vil blive genindført for de små

virksomheder i fremtiden, hvis der sker erhvervsskandaler for de mindre virksomheder?

Svar: Ja det tror jeg bestemt, at der vil, det tror jeg uundgåeligt vil ske. Der vil ske fusk, når der

ikke er kontrol.

Det er sjovt fordi jeg har lige haft et interview med FSR, omkring næsten de samme spørgsmål

som du stiller mig. De får lavet en undersøgelse, der skal belyse de samme områder som dig.
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15 Bilag 2 – Interview Jannik Bay

Foreningen af statsautoriserede revisorer

Jannik Bay

Direktør

1. Erhvervs og Selskabsstyrelsens ”Evaluering af erfaringerne med at lempe

revisionspligten” i 2006 for regnskabsåret 2007, kommer frem til, at der stort set ikke er

flere fejl i de ureviderede regnskaber i forhold til de reviderede regnskaber. Hvad er din

holdning til den måde de vurderer ”væsentlige fejl i regnskaber” på?

Svar: Altså vi syntes jo, at der dejligt, at der er denne her evaluering. Men vi syntes, at den

måde man laver evalueringen, den er noget overfladisk. Vi udsender jo faktisk også en

pressemeddelelse på vores hjemmeside, der evaluerer og kommenterer disse målinger.

Problemet med denne her evaluering er, at man ser kun på de formelle fejl i de her regnskaber.

Man ser kun på de fejl, man umiddelbart kan checke sig ind til, man ser ikke på regnskabernes

kvalitet, altså du kan ikke se på det, man normalt kommer frem til ved en revision. Her tænker

jeg f.eks. på, om lageret er opgjort rigtigt, det kan man jo ikke se af regnskabet. Det er jo sådan

nogle fejl, hvor man skal meget dybere ned i regnskabet for at kunne vurdere kvaliteten i

regnskaberne. Den siger altså ikke så meget den der undersøgelse. De kommer ikke bagom

tallene, det er meget formalia man ser på.

I øvrigt er der jo betydeligt færre fejl i de regnskaber, hvor der er revisionspligt på, i den

undersøgelse.

2. Ja, du mener ifølge den nyeste undersøgelse, der lige er udkommet?

Svar: Ja men hvis du går hen og ser på de virksomheder, der ikke har mulighed for at fravælge

revisionspligt, så har de en højere kvalitet. De i øvrigt mere komplicerede regnskaber. Det er der

jo ikke lavet en undersøgelse af.



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

98

3. Hvordan definerer du en administrativ byrde?

Svar: Der er jo en fast definition på en administrativ byrde, ved AMVAB metoden. Så det er jo

en forholdsvis formalistisk måde, som man ser det på, når man måler det på denne her måde.

Men svagheden er jo, at man ikke ser på de nyttige ting ved sådan en ordning. Man ser jo alene

på den isolerede ting som AMVAB målingen måler.

4. Hvilket af de følgende udsagn mener du bedst beskriver omkostningerne forbundet

med revision:

 En administrativ omkostning som virksomhederne alene afholder pga. at der er

krav fra det offentlige hertil.

 En administrativ omkostning som virksomhederne vil afholde, selvom der ikke er

krav fra det offentlige hertil.

Svar: Der er selvfølgelig nogen, der vil fravælge det helt og aldeles. Men jeg tror ikke på, at alle

der har mulighed for det, vil fravælge det, fordi der også er en værdi for virksomhederne i at

have revision. Så hvis det var, at det blev et helt frit marked, så tror jeg også revisionen ville

overleve. Er det reelt en administrativ byrde for den enkelte virksomhed, der er jo stadig banker

m.v. der vil kræve, at virksomhederne får det foretaget.

En anden ting er, er det en administrativ byrde i samfundsmæssig sammenhæng? Man kan sige,

at revision bidrager mere på tværs, fordi man kan have tillid til regnskaberne. Det er et

grundlæggende vækstvilkår, at man kan stole på virksomhederne. Det er en fordel ved den

danske konkurrencemodel. Markedet er præget af tillid og gennemsigtighed og det vil man

måske miste i det lange løb. Det er en meget firkantet og meget afgrænset måde at se det på,

fordi man ser kun på det lige her og nu. Man ser ikke, hvad der så skete, når man gik videre på

markedet, hvad sagde dine samhandelspartnere så, hvad siger en bank til det, det er man ikke

inde på.
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5. Der er mange holdninger til, hvad det vil betyde for revisionsbranchen i Danmark,

hvis revisionsgrænserne lempes til de i EU tilladte grænser. Hvilke konsekvenser mener

du, at det vil have for revisionsbranchen?

Svar: Hvis man lempede helt til grænserne? - for det første er det samfundsmæssigt mere vigtigt

at se på, hvad det betyder for samfundet og for erhvervsklimaet. Men nej jeg tror, at der vil

komme en stigende forståelse for, at revision ikke bare er en omkostning. Jeg tror ikke at

revisionen så vil være død, fordi der er så store fordele med det. Man ser jo faktisk, at

revisorerne er de seneste af rådgiverne, der bliver fravalgt fra af virksomhederne.

Vi mener jo i FSR, at det kan godt være, at ikke alle virksomheder oplever revision som værdi

skabende. Man skulle måske se lidt mere differencieret på virksomhederne. Man kunne måske

godt have forskellige produkter. Vi har jo foreslået denne her ”En udvidet gennemgang” for

SMV´erne således, at man får en revisorgennemgang og man får en positiv påtegning. Men det

er ikke den samlede pakke som den ”rigtige revision”. Det er jo ikke altid, at den lille

bagerforretning har samme behov for en revision, som en verdensomspændende koncern.

6. Hvis standarden ikke bliver indført i loven, tror du så ikke markedet og revisorerne

selv vil udvikle produkter der opfylder de krav regnskabsbrugerne har?

Svar: Det skal være lovpligtigt, for at man kan tillade sådan nogle ydelser. Så må man ikke

kalde det noget særligt, så hedder det bare, at man har lavet en konsulentbistand. Hvis man skal

have en positiv revisorerklæring på en påtegning, så skal der være lovhjemmel til det, for at det

er muligt for revisor. Ellers vil det simpelthen være ulovligt. Der skal være en hjemmel i

lovgivning.

7. Hvad er din holdning til, argumentet om, at de virksomheder der ønsker det kan

anvende ”review” i stedet for revision, og at der derfor ikke er et behov for en dansk

erklæringsstandard?

Svar: Review bliver jo brugt relativ meget, skal man lige være opmærksom på. Men man kan

ikke rigtigt sammenligne det på samme måde med en revision. Review har jo en negativ

erklæring. Hvorimod vores forslag har en positiv erklæring, det kan være svært at forstå



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

100

de her negative erklæringer. Det kan være meget svært at forstå, hvad det egentligt er der ligger i

det for regnskabsbrugeren. Så er der også en forholdsvis stor mistillid til de her negative

erklæringer, det lyder ikke særlig tillidsvækkende.

8. Hvad siger du så til, at i ved ”en udvidet gennemgang” giver en sikkerhed der ikke

her helt så sikker som ved en almindelig revision, men det er en positiv erklæring? Kan

det ikke forvirre regnskabsbrugeren?

Svar: Nej du får ikke samme sikkerhed, som du får ved en revision.

– viser Pjece om en udvidet gennemgang tegning s. 4

Revision giver en høj grad af sikkerhed og en udvidet gennemgang giver også en høj grad af

sikkerhed, men den er ikke ligeså god som ved revision.

Review er en begrænset sikkerhed. Så det er selvfølgelig hvor mange handlinger man

gennemfører, men hvis man eskalerer det og gennemfører det, vil en udvidet gennemgang være

et godt mellemprodukt.

9. Hvad har FSR foretaget sig for at påvirke den politiske beslutningsproces omkring

indførelsen af en dansk erklæringsstandard?

Svar: Det første er, at vi har anerkendt det ønske og behov, som der har været politisk. Fordi

man har jo kommitet sig til at lave de her 25 % lettelser inden udgangen af 2010 og man har haft

ønsket om at lave noget for SMV og vi har anerkendt, at det ikke er alle virksomheder, der

syntes at revision er lige det produkt de syntes passer dem. Så har vi så sagt, at man kan vælge at

stå fast og sige ”der skal bare være monopol og revision”, men man kan sige, hvis der er nogen

der siger noget andet, skal vi nok se om vi kan finde en løsning. Det er så derfor vi har udviklet

denne her standard. Man får både administrative lettelser i den der meget mekaniske måde, med

at tælle AMVAB kronerne op, man får også et produkt som er målrettet til SMV. Det er

samtidig med en positiv erklæring, så man får noget, som er nyttigt for virksomhederne,

regnskabsbrugerne og myndighederne. Det vi har prøvet, er først at tage kontakt til Erhvervs og

selskabsstyrelsen for at høre om de var med på den. Det har de grundlæggende været hele vejen,

de syntes, at det var et spændende produkt. Så har vi selvfølgelig haft kontakt til andre

interessenter, for at se om de kunne bakke op om det. Det vigtigste har været, at ministeriet har

kunnet bakke op om det.
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10. Hvordan forsøger i at påvirke Erhvervs og Selskabsstyrelsen, altså sådan rent

praktisk?

Svar: Hvordan altså ja, holde møder. I starten der skal man jo lige udvikle produktet og man

skal jo lige føle hinanden lidt på hornene, og se om vi er på vej hen den rigtige vej begge to.

Men ellers har vi haft en tæt kontakt med styrelsen, det er jo dem der har kontrollen med

regnskabet, så det ville jo være skrupskørt, hvis vi lavede noget som ikke passede ind i deres

verdensbillede.

11. Hvilke andre hovedinteressenter tror du kan have påvirket politikkerne i deres

beslutningsproces?

Svar: De andre erhvervsorganisationer.

12. Af hvilken grund mener du at bestemmelsen om, at der skulle nedsættes et

arbejdsudvalg, der skulle arbejde for at lave en dansk revisionsstandard blev fjernet fra

lovforslaget igen?

Svar: Der var ikke politisk opbakning til det.

13. Forhandlingerne imellem regeringen og Dansk Folkeparti ved udformningen af

lovforslaget foregik bag lukkede døre. Men hvis du skulle give din vurdering, hvem tror

du så, der påvirkede udformningen, således at der oprindeligt blev indført en bestemmelse

om at nedsætte et udvalg?

Svar: Jeg tror sådan set bare, at den der bestemmelse den kom fra styrelsen og ministeriet selv,

fordi der egentlig var en opbakning til at gå denne her vej. De havde en vurdering af, at det

kunne man så hen af vejen blive enige om at få et politisk flertal for.

14. Colette Brix udtaler under behandlingen af lovforslaget i folketinget, at hun ikke

mener at FSRs produkt er ”godt nok”. Hvad er din holdning til denne udtalelse?

Svar: Det hun udtaler i folketingssalen er, at hun ikke føler sig tryk ved denne her standard. Hun

mener nogle ting skal belyses, hun har haft behov for at få klarhed om, vil bankerne alligevel
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kræve revision, når nu de får foretaget denne her revision. Colette Brix fokuserede meget på, om

bankerne alligevel ville bede om en revision. Finansrådet har efterfølgende udtrykt, at de

egentlig mener den er ok denne her standard.

15. Ud fra min gennemgang af de politiske holdninger til standarden, ser det ud som om

at Dansk Folkeparti har ændret holdning til erklæringsstandarden undervejs. Er du enig i

dette, og hvis du er hvorfor tror du, at det er sket?

Svar: Man kan godt se det som om, at dansk folkeparti har ændret holdning fordi for et par år

siden, der var Colette Brix jo ude og sige, at hun syntes at der skulle laves et tilpasset produkt til

mindre virksomheder. -og det har hun sådan set også været positiv overfor. Hun har så ikke følt

sig tryg ved at gå videre med det her område, idet hun mener, at der har været behov for en

klarhed om det her. Hvorfor hun har været imod der blev nedsat et udvalg, har jo været fordi, at

det har simpelthen ikke været muligt at samle et politisk flertal herfor.

16. Tror du at Økonomi og Erhvervsministeren ønskede standarden, eller tror du han

mente den ville stå i vejen for en fuldstændig lempelse af revisionspligten?

Svar: Altså jeg tror.. lige her og nu tror jeg det ikke. Det var ikke lige det bedste tidspunkt at

snakke fuldstændig lempelse af revisionspligten på, da lovforslaget skulle udformes. Med IT

Factory og Roskilde bank og andre ting. Så det kom på et meget mystisk tidspunkt. Fordi man

siger, nå men fordi der har været så meget rod i regnskaberne, så fjerner vi også revisionen. Det

ville slet ikke hænge sammen på dette tidspunkt, det var slet ikke spiseligt at snakke fuldstændig

lempelse. Derfor var det mere oplagt at snakke om erklæringsstandarden, jeg er da ret overbevist

om, at regeringen gerne ville have denne her standard indført. Fordi den også medførte

administrative lettelser her og nu.

17. Men de sagde jo, at de ville lempe revisionspligten helt til de europæiske grænser?

Svar: Hvis de ikke havde sagt, at de ville lempe helt, havde deres plan for at nå 25 % ikke

hængt sammen, de blev jo nødt til at pege på noget.
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18. Arbejder FSR stadig for, at der skal indføres en dansk erklæringsstandard og mener

I, at der er en mulighed for, at arbejdet vil blive genoptaget politisk?

Svar: Jamen vi arbejder stadig for, at der skal laves en dansk erklæringsstandard og vi mener

fortsat, at det er en fornuftig ting at arbejde på. Jeg tror også, at der er muligheder for, at den

bliver genoptaget politisk igen. Vi har prøvet at tage kontakt til Colette Brix omkring det her

med bankerne, og lavet lidt undersøgelse med kreditcheferne for at adressere den tvivl der har

været undervejs. Nu var der jo et forslag fremme i tirsdags, hvor at man behandlede et

lovforslag om digitale indberetninger, og der var socialdemokraterne endnu engang fremme og

støtte det her lovforslag 100 %. Der er bestemt politisk interesse for forslaget, men det kan godt

ske, at det først er noget der kommer op efter et valg.

19. I forbindelse med, at jeg har haft kontakt til Økonomi og Erhvervsministeriet, fik jeg

den opfattelse, at de ikke mente de kunne bidrage med noget til min afhandling, idet de

mente, at arbejdet hen imod udviklingen af standarden, var blevet skrinlagt. Er det den

samme holdning I oplever fra politikkerne?

Svar: Nej det mener jeg ikke. Selvfølgelig er lovforslaget vedtaget og det er ikke lige på

dagsordenen lige her og nu, så skal der jo laves et nyt forslag.

20. Så i prøver at påvirke Colette?

Svar: Vi har haft kontakt til Colette og hvis der kommer en ny regering og den bliver

socialdemokratisk, så kan det jo også være, at der er nogle helt andre lovforslag der kommer på

banen. Så det er jo også en mulighed. Vi er fortsat fortrøstningsfulde.

21. Tror du vi vil opleve erhvervsskandaler, som konsekvens af, at der ikke er revision af

de små virksomheder?

Svar: Alstå du tænker på om det vil være negativt i forhold til denne her lempelse, ja det jo

svært at vurdere, det kunne jo godt.. Vi går mere fornuftens vej end skandalens vej.
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22. Hvis det ikke bliver muligt at få en dansk erklæringsstandard implementeret i loven,

mener du så, at markedet vil udvikle individuelle tilkøbsprodukter, der opfylder behovet

fra banker og andre regnskabsbrugere?

Svar: Tjo det er jo et helt nyt arbejde man skal i gang med. Det kloge ved denne her ”en udvidet

gennemgang” standard er jo at man bygger på et kendt sæt standarder, som virksomhederne

kender og som jo er internationalt anerkendte. Der er derfor heller ikke nødvendigvis samme

diskussion af den som hvis forskellige myndigheder laver forskellige ting revisor skal skrive

under. Risikoen er, at der så kommer alle mulige ad hoc produkter, hvis du er i banken skal du

have et produkt i en bank og et andet i en anden bank.

Det er altså bedre at have en standardiseret ydelse, som folk kender og som man ikke skal sætte

sig ind i fra gang til gang, så slipper man for at have en masse ad hoc løsninger. En mulighed

men også i virkeligheden lidt en ulempe.
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16 Bilag 3 – Spørgsmål Colette L Brix

Dansk Folkeparti

Colette L Brix

MF, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti

1. Kan du forklare hvorfor I ændrede holdning og hvad bevæggrunden for at lempe for

revisionspligten er for jer?

Svar: Når du er støtteparti til regeringen, er du forpligtet til også at se på deres forslag. Og

regeringen ville gerne lempe revisionspligten. Det er altså ikke noget, som er groet i vores have.

I forhandlingerne fik vi i forbindelse med den første lempelse op til 3 mio. kr. indført, at der på

selvangivelsen skulle ske en afkrydsning, hvis selskabet valgte ikke at blive revideret. Dermed

kan SKAT sikre sig en grundigere kontrol med hensyn til f.eks., at der er afregnet moms, Skat

etc. Samtidig fik vi indført en evaluering. Vores modstand skyldes netop, at vi var nervøse for,

at der ikke var den nødvendige kontrol. Med de ekstra afkrydsningsfelter på selvangivelse og

den indførte evaluering blev vores bekymringer imødekommet.

2 Er det korrekt forstået at DF oprindeligt syntes, at det var en god ide, at der skulle

udvikles en dansk erklæringsstandard, som var en mellemting imellem revision og review?

Svar: Nej, vi var fra starten skeptiske og stillede næsten 30 spørgsmål til ministeren for at få en

afklaring af forholdene. Svarene bekræftede os i, at bl.a. bankerne ikke nødvendigvis ville bruge

den særlige erklæring, men også ville kræve revision. Det skyldes bl.a. den manglende kontrol

af værdi af lageret og andre aktiver samt at der f.eks. heller ikke var løbende kontrol af

kassebeholdningen. Derfor mente vi ikke, at den kunne bruges som alternativ til revision. Til

gengæld så vi ingen problemer i at bruge den under grænsen for revisionspligt, hvor der f.eks.

også er mulighed for at bruge review.
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3 Var det oprindeligt Dansk Folkepartis eller regeringens ønske, at bestemmelsen om at

nedsætte en arbejdsgruppe skulle fjernes fra lovforslaget efter det var sendt i høring?

Svar: Det var os. Vi havde i forhandlingerne fået belyst den særlige erklæring og mente ikke, at

der var grund til yderligere at få vendt sagen. Imidlertid havde ministeriet allerede foreslået dette

i det udsendte udkast til lovforslag. Vi meldte så tilbage, at det kunne vi ikke støtte.

4 Var hele ideen med at nedsætte en arbejdsgruppe ikke, at der skulle udvikles en

standard der ikke var ”noget møg”? Dvs. der skulle tages udgangspunkt i ”en udvidet

gennemgang” og så skulle denne videreudvikles så den tilfredsstillede de involverede

interessegrupper?

Svar: Nu havde vi jo brugt en del tid på at vende alle stenene, og der var ikke fra bl.a. bankerne

en entydig opbakning. Flere mente også, at det ikke er vejen frem at opfinde nationale

standarder, når netop erklæringer i revisorverdenen er internationalt baseret jævnfør de

internationale standarder fra IFAC (den internationale organisation for revisorer). I forvejen er

der jo review, som jo bygge på en erklæringsstandard fra IFAC.

5 Du pointerer at DF ikke principielt er imod en dansk erklæringsstandard. Hvad var

DF baggrund for at gå ind for, at arbejdet omkring den blev stoppet?

Svar: At der ikke var mere at forhandle om. Så længe vi taler om forhold under grænsen for

revisionspligt, må selskaberne bruge, hvad de har lyst til. Men det vil forplumre billeder, hvis

der over grænsen kommer flere slags ”revision” med forskellige grader af sikkerhed. Vi tror

ikke, at bankerne, kreditorer, leverandører m.fl. (brugere af reviderede årsrapporter) kan skelne,

hvilket vi også har fået bekræftet.

6. Mener DF at det er revisorernes job at udvikle en dansk standard og derved

udarbejde selvregulering? Hvad ændrede sig i forløbet omkring standarden der fik DF til

at ændre holdning?

Svar: Vi synes hellere, at revisorernes organisationer skulle bruge tiden til at luge ud i de

internationale krav til revision, herunder EU’s krav. Der er jo mange, som arbejder for, at der på

EU-plan kommer administrative lettelser af revisionsarbejdet over for mindre selskaber, som

ikke forringer revisionens værdi – altså at revisionens høje sikkerhed bevares. Dette er langt
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mere konstruktivt end at opfinde nationale standarder, som i sidste ende kan skabe mere

forvirring end afklaring.

7. Hvad er DF holdning til revisorernes arbejde? Mener du, at der vil komme yderligere

lempelser i fremtiden, og vil DF være villig til at stå sammen med regeringen om dette?

Svar. Det er svært at sige noget om. Når vi gik med til at forhøje grænsen fra 3 til 8 mio. kr.

sidste gang, var det udelukket fordi, at evalueringen viste, at kvaliteten af årsrapporterne ikke

var dalende. Der var kun tale om flere småfejl, som ikke havde betydning for årsrapporternes

kvalitet (f.eks. var der i de samme omsætningsklasser under grænsen for revisionspligt - under 3

mio. kr. - færre ulovlige lån i selskaber i de selskaber, som ikke var revideret i forhold til de

selskaber, der var revideret).

8. Mener DF at det er fair, at en virksomhed med en omsætning på 9 mil. i princippet vil

blive underlagt den samme revision, som en kæmpe virksomhed som f.eks. Mærsk?

Svar: Nej, og derfor har vi også gennem årene presset på for at få luget ud i kravene til revision

dog således, at revisionen stadig har den høje grad af sikkerhed. Der arbejdes også i EU med at

få en revisionsstandard, hvor revisionsarbejdet er tilpasset forholdene i mindre selskaber.

Forskellen til den danske særlige standard er, at denne ikke giver den samme grad af sikkerhed

som revisionen giver.

9. Ud fra din vurdering, hvorfor valgte regeringen så, at indgå et forlig med jer i stedet

for andre regeringspartier? På hvilke områder adskilte oppositionens kompromisløsninger

sig fra jeres?

Svar: Oppositionen ville slet ikke gå med på regeringens udspil fra starten af. Således var de

heller ikke med i forliget om den første lempelse af revisionspligten. Det var også uklart, om de

gik ind for den særlige erklæringsstandard eller om det var review.

10. Mener du, at arbejdet for at udvikle en dansk erklæringsstandard nu er skrinlagt, eller

mener du at det vil blive genoptaget fra politisk side?

Svar: Det er pt. skrinlagt, men politisk ændrer så jo hele tiden.
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11. Er det korrekt antaget, at dette ikke er en af jeres mærkesager?

Svar: Vores mærkesager er bl.a. administrative lettelser. Det kunne ikke ske med den særlige

danske standard, da selskaberne risikerede også at blive mødt med krav om efterfølgende

revision. Det betød, at selskaberne både skulle betale for en udvidet gennemgang samt revision.

Derimod vil en ”udtynding” af de nuværende krav til revisionen kunne medføre, at det bliver

lettere og billigere at få foretaget revision.
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17 Bilag 4 – Interview Janni Lindhede

Erhvervs og Selskabsstyrelsen

Janni Lindhede

Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR). Ministeransvarlig for en række
ministerier herunder skatteministeriet og justitsministeriet.

1. Hvordan opmåler i administrative byrder?

Svar: Vi anvender AMVAB metoden.

2. Hvilket af følgende udsagn beskriver administrative byrder:

a. En administrativ omkostning som virksomhederne alene afholder pga. at der er

krav fra det offentlige hertil.

b. En administrativ omkostning som virksomhederne vil afholde selvom der ikke

er krav fra det offentlige hertil.

Svar: AMVAB metodens manual siger jo, at vi skal anvende a, men rent praktisk anvender vi b.

Vi skelner ikke længere imellem administrative byrder og omkostninger. Det gjorde vi helt

tilbage i de første målinger, men det viste sig ikke at være praktisk muligt. Virksomhederne

kunne ikke skelne imellem byrder og omkostninger. Dette fremgik af de første interviews, der

blev foretaget. De kunne ikke sige, så mange timer bruger vi på det, og så mange timer bruger

vi, hvis vi ikke havde kravet.

3. Hvordan måler de det i de andre europæiske lande, ved du om de skelner mellem

administrative omkostninger og administrative byrder?

Svar: Jeg ved, at nogle lande måler ligesom os, og nogle andre gør som forskrifterne siger. Det

ville have været godt, hvis man kunne skelne på den måde, men det har ikke kunnet lade sig

gøre rent praktisk. De konsulenter vi anvendte kom tilbage og sagde, at det var praktisk umuligt.
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4. Hvordan foregår opmålingsprocessen rent praktisk?

Svar: Opmålingsprocessen foregår ved, at vi bruger konsulenter, til at foretage interviews. De

foretager alt det praktiske i forbindelse med opmålingerne og beregningerne. Vi samler og

koordinerer faktisk mest. Det kan ske, at vi selv laver EX- ante målinger, men det er kun de helt

simple vi laver selv. De sidste 2 år har vi benyttet Rambøll og Ernst & Young til at foretage

målingerne. Rambøll har været gennemgående og med fra starten. Vi har også haft Epinion og

Musmand cons. inde over på de første målinger, men Rambøll vandt udbudsrunden.

Selve opmålingen foregår helt efter manualen. Vi nedbryder virksomhederne i forhold til

kravene i lovgivningen. Herefter standardiserer konsulenterne tidsforbruget. Der foretages 3

interviews pr. gruppe for at vurdere omkostningerne på et givet område.

5. Kan du forklare hvad du mener med pr. gruppe?

Svar: Jo f.eks. inden for lempelsen af revisionspligten, så ville de foretage 3 interviews med en

fra hver regnskabsklasse. Det fremgår også af vores dokumentation og manualen til metoden, at

det ikke er en statistisk metode. Hvis ét af resultaterne afviger meget fra de to andre interviews,

så kasseres det afvigende og der foretages et nyt interview. Dvs. tallene er relative.

Vi har tre former for interviews. Personlige, Telefoninterviews og ekspertinterviews. De

personlige interviews anvendes, når det er komplicerede regler. Virksomheden får tilsendt

materiale, så de er klar over, hvad de skal spørges om. En repræsentant fra ressortministeriet

tager som regel med til disse interviews. Dette er for at hjælpe intervieweren med det faglige,

samtidig med at det er vigtigt, at få feed back fra virksomheden. Dette giver en bedre effekt når

det kommer direkte til en fra ministeriet i stedet for gennem en konsulent, kritik mv. synker

bedre ind på denne måde.

Så er der telefoninterviews, hvis det er meget simple regler tager man ikke ud, da det vil være

for omkostningsfuldt.

Ekspertinterviews foretager vi, når det er meget komplicerede regler. Dette kan være når det

f.eks. ved komplicerede skatteregler, kan det være nødvendigt at interviewe skatteeksperter.
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Konsulenterne beregner herefter hvad omkostningen er i forhold til hvad timeprisen for den type

medarbejder er +25 % overhead, ifølge en oversigt over timepriser fra 2005 x antallet af

virksomheder der nu skal afholde omkostningen inden lettelsen. Sådan får man målt

omkostningen på samfundsniveau.

6. Har du i nogle af målingerne af den administrative byrdereduktion ændret resultatet

af lettelserne, fordi EX post målinger viste, at der reelt ikke var tale om så store

administrative lettelser som forventet?

Svar: Jeg kan huske, at der har været én måling. Det var en ex ante måling omkring fremmede

valuta. Tidligere skulle man omregne løbende til dagskurser. Nu blev det ændret, så man kun

skulle beregne en gang om året. (Dette var tilbage i 2004-05). Dengang vidste man ikke hvor

mange der ville benytte sig af det, så ex ante målingen blev sat ud fra et skøn og det blev

vurderet at det ca. ville give 410 mil. i lettelse af administrative byrder. Men det viste sig, at der

var så få virksomheder, hvor det rent faktisk var relevant at bruge lempelsen. EX post

målingerne viste, at det rent faktisk kun gav en lettelse på 11 mil. for virksomhederne. Ved disse

målinger ændrede vi opgørelsen til Ex post værdien, i det samlede byrderegnskab.

Det kan også være den anden vej hvor der ved ny lovgivning viser sig, at være stører byrder end

man havde regnet med. Ved implementeringen af ”Basel 2” direktivet, viste det sig, at der var

større byrder end beregnet. Disse blev også medtaget i det samlede byrderegnskab.

8. Hvorfor er det ikke altid, at i medtager Ex post målinger i det samlede byrderegnskab

når de er lavet?

Svar: Hvis forventningen er, at alle bruger dem med tiden tager man hele lempelsen med. Det er

fordi det er konstateret, at det nogle gange tager tid for virksomhederne at opdage, at de ikke

længere er underlagt en regel.

9. Har i mærket, at der er der kommet ekstra fokus på at opnå målet om byrdereduktion

i løbet af de sidste år?

Svar: Ja det har vi bestemt mærket. Ministrene er meget opmærksomme på, at få det hele med.

Der er langt mere bevidsthed om et givent tal ser rigtigt ud.
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10. Hvordan mærker i det?

Svar: Nogle vil ikke godkende det. Men så tager vi som regel en snak med dem og finder ud af

hvad de syntes der er galt. Vi holder som regel fast i det, vi er kommet frem til, idet vi bruger

konsulenter til at foretage opmålingerne, og derfor er de uvildige og de må acceptere tallene.

Hvis det er tidsforbruget virksomhederne bruger på byrden, retter vi ikke ind. Det kan være vi

foretager flere interviews for at være helt sikker på, at det er det rigtige resultat vi er kommet

frem til. Men vi ændrer ikke i tallene. Hvis det er generelle oplysninger, som f.eks hvor mange

virksomheder der rent faktisk er omfattet af byrden, og det viser sig, at vi har fået forkerte

oplysninger, eller at der er kommet nye oplysninger, så kan vi ændre det.

11. Er der nogen ministerier der virker mere optaget af at foretage byrder end andre?

Svar: Det er jo svært at udtale sig om, men vi kan jo se at skatteministeriet og

fødevareministeriet har præsteret rigtig mange lettelser. Det kan dog også være svært for nogle

ministerier, da der er nogle områder, hvor der kommer meget lovgivning fra EU, der fører til

nye byrder. Det kan derfor være svært, at nå et højt netto resultat. Så er der andre ministerier

hvor det ligger i formålet med ministeriet, at det ikke er det vigtigste. Her tænker jeg f.eks. på

miljøministeriet, som jo først og fremmest skal tænke på miljøet og ikke på at fjerne regler fra

virksomhederne.

Men der er helt sikkert sket store ændringer inden for de seneste par år. Der er sket en

kulturforandring, så alle ministerier nu tænker meget mere, over byrdeeffekten det har for

virksomhederne når de indfører ny lovgivning. Det er helt klart det, vi syntes har været den

bedste effekt ved hele dette byrdereduktionsprojekt. Det er rigtigt godt, at ministerierne selv

tænker over det nu, og vi ikke skal presse dem. Dette kan forhindre en masse byrder for

virksomhederne i det lange løb.
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12. Udviklingen i de administrative byrder varierer ministerierne imellem, der var i juni

2009 indført lettelser på ml. 8 – 30 % i de forskellige ministerier. Er det forventet, at alle

ministerier skal opnå byrdereduktion på 25 % inden udgangen af 2010. Eller er der

forskellige krav til de forskellige ministerier?

Svar: Der er blevet lavet en opdeling af ministerierne i store og små i forhold til hvor mange

byrder de påfører virksomhederne. De 6 store har et mål om, at de hver især skal opnå lempelser

på 25 %. Dette er Økonomi og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet,

Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet.

De små ministerier har ikke nogen kvantitative mål de skal opnå. De 6 byrdetunge ministerier

blev bedt om at lave en handlingsplan til, hvordan de havde planlagt at opnå målet. Dette skulle

de fremlægge for regeringens koordinationsudvalg (K-udvalg), og det er jo alle ministrene de

skal stå til ansvar overfor, så det har stor betydning for ministrene.

13. Er den endelige opgørelse af de administrative lettelser for erhvervslivet færdig? Ser

det ud til at regeringens målsætning vil blive opfyldt?

Svar: Den er færdig, men den skal sendes i høring før den bliver offentliggjort. Først skal den i

høring i ministerierne, så skal departementscheferne diskutere den på et styregruppemøde,

herefter skal den diskuteres i regeringens Ø-udvalg, til sidst bliver den debatteret i regeringens K

udvalg. Herefter bliver den offentliggjort for offentligheden. Så jeg må desværre ikke udtale mig

om resultatet endnu.

14. Tror du, at de danske virksomheder vil opleve, at deres byrder reelt er blevet

reduceret med 25 %?

Svar: Nej det tror jeg ikke. Dette kan have flere grunde.

For det første tager det lang tid for virksomhederne at opdage, at de ikke længere behøver at

følge reglerne. Altså det tager tid for dem at opdage, at lovgivningen har ændret sig. Man skal

som minister eller myndighed være bedre til at kommunikere ud, at nu er det ikke et krav for

virksomhederne længere. Men dette er der også meget fokus på og fremadrettet vil der blive

fokuseret meget på dette.



Cand.merc.aud
Kandidatafhandling

Simone Sandbye, 2011

114

Den måde vi opgør byrderne på gør også, at virksomhederne nogle gange vil udføre den

administrative opgave alligevel. Hvis det er noget de mener skaber værdi for virksomheden.

Omvendt hvis der kommer ny lovgivning på et område, som vi måler som en ny administrativ

byrde for virksomhederne, men som de allerede udfører i forvejen, kommer det jo med i

byrderegnskabet, men det betyder reelt ikke øgede byrder for virksomhederne.

F.eks. med revision er der jo nogle virksomheder som mener, at de bliver nødt til at blive

revideret, selvom de egentligt er under lempelsesgrænsen. Dette kan f.eks. være fordi banken

ellers ikke vil udlåne til dem. De mærker jo ikke noget til lettelsen, selvom de ikke er forpligtet

af loven til at afholde omkostningerne.

Der er lavet en undersøgelse fra England der siger, at for hver ny byrde der indføres skal der 4

lettelser til, for at virksomhederne føler en lettelse. Det er jo en subjektiv vurdering, man

glemmer hurtigt hvor besværlig en gammel regel var, når man ikke længere udfører den.

Samtidig kan en gammel regel, være så indkørt i rutinerne, at man ikke længere tænker over,

hvor meget tid der bruges på kravet. Hvorimod et nyt krav kan tage lang tid at sætte sig ind i, og

derfor føles meget besværligt for virksomhederne. Især hvis virksomhederne ikke kan se

værdien, i de nye ting de skal indberette.

AMVAB metoden skelner således ikke mellem irritationsperspektivet i byrderne. Det opgøres

ikke hvor belastende en virksomhed finder et krav. Der kommer meget fokus fremadrettet på, at

finde en metode til at kunne måle dette.

15. Tror du regeringen vil indføre nye mål om yderligere byrdelettelser efter 2010

målingerne er opgjort?

Svar: Ja det fremgår jo af regeringens program ”Danmark 2020” at målsætningen er at

Danmark er blandt de tre førende på området. Dvs. vi er blandt de 3 bedste lande til at have gode

forhold for de små virksomheder. Men hvad dette indebærer, ved jeg ikke. Det kunne jo godt

tale for flere initiativer for at lette forholdende for de små virksomheder.
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16. Ved du, om der er planlagt nogle initiativer, der peger i retning af, at regeringen i

fremtiden vil forsøge at foretage yderligere lempelser i revisionspligten?

Svar: Jeg har slet ikke hørt noget om det, det tror jeg ikke der er. Så vidt vi ved, skal der ikke

komme mere på det område.
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18 Bilag 5 – Politisk proces vedr. FSR´s produkt ”Udvidet
gennemgang”
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