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Remissvar avseende betänkandet om en ny ordning för redovisningstillsyn (SOU
2015:19)
Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beretts tillfälle att avge remissvar över betänkandet
”En ny ordning för redovisningstillsyn” (SOU 2015:19). Det förslag som utredningen lämnat
innebär att ansvaret för redovisningstillsynen, som idag är delat mellan Finansinspektionen
och börserna Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB, ska flyttas
till att enbart ligga hos Finansinspektionen.
Kollegiet motsätter sig förslaget. Kollegiet ställer sig bakom det remissvar som lämnats av
Kollegiets moderförening Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (bifogas), samt
vill därutöver anföra följande.
Det finns övertygande argument för att låta ansvaret för den löpande redovisningstillsynen
delegeras till ett självregleringsorgan. Utöver vad Kollegiets moderförening anfört, vill
Kollegiet framhålla att både i Storbritannien och Tyskland handhas sedan många år den
löpande redovisningstillsynen av självregleringsorgan bestående av personer med
utomordentligt hög kompetens och gott anseende. Det är en brist i utredningen att
förhållandena i exempelvis Storbritannien inte studerats närmare, trots att det på sid. 72
utredningen anges att det brittiska självregleringsorganet Financial Reporting Council funnits
sedan 1990 och att de emittenter som omfattas av tillsynen anser att verksamheten fungerar
bra.
Självreglering som regleringsform har en lång och stark tradition på den svenska
värdepappersmarknaden. Den erbjuder många fördelar, inte minst genom en välförankrad och
kvalitativt bra reglering och genom dess anpassbarhet och möjlighet till snabb förändring.
Både regering och näringsliv har aktivt verkat i EU för att tillåta självregleringen som
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regleringsform på relevanta områden istället för en stelbent detaljreglering från EU. När nu
öppenhetsdirektivet (2004/109/EG) tillåter en självregleringsmodell för redovisningstillsynen,
och när de rationella argument som anförs för en fortsatt självreglering avseende
redovisningstillsynen är övertygande, bör regeringen utnyttja denna möjlighet. Om inte
riskerar vi att utrymmet för självreglering som regleringsform ytterligare begränsas i framtida
lagstiftningsarbete inom EU.
Kollegiets slutsats är därför att avstyrka utredningens förslag och istället förorda en modell
som tillåter självreglering i enlighet med vad som föreslagts av Kollegiets moderförening.
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