


HVILKE SPØRSMÅL OPPTAR DEG?
    Hvordan vil fremtidens regnskapsbransje se ut?

    Vil roboter og avanserte algoritmer ta over  
regnskapsproduksjonen?

    Hvilken rolle får regnskapsføreren fremover?

    Hvordan vil morgendagens teknologiløsning se ut? 

    Hvor går utviklingen når det gjelder oppdrags- 
mengde, omsetning og lønnsomhet for  
regnskapsbransjen? 

    Hvilke tjenester vil utgjøre en større eller  
mindre andel av regnskapsførers omsetning  
de neste årene?

    Hva skal autorisasjonsordningen omfatte  
i fremtiden?

    Hvordan bør regnskapsbedriften gå frem for  
å være rustet til å møte morgendagen?

 



Informasjon og faglig hjelp
Regnskap Norge har fokus på forskning og undersøkelses- 
arbeid, og samarbeider med andre kompetansemiljøer. 
Som medlem får du tilgang til rapporter om bl.a. 
lønnsutviklingen i bransjen, utvikling i antall oppdrag, 
lønnsomhet og utvikling på sentrale nøkkeltall, teknologi, 
markedsforhold, nyheter innen regnskapsfaget og annen 
aktuell informasjon for regnskapsførere.

Medlemmer har fri tilgang til vår fagsupport som yter 
bistand innen regnskap, skatt og avgiftsområdet. Vår 
kvalitetskontrollordning sikrer at medlemmene leverer 
god kvalitet i yrkesutøvelsen og godkjent kontroll er et 
kvalitetsstempel. Vi tilbyr også en veiledningstjeneste 
som har til formål å hjelpe regnskapsbedrifter til å oppfylle 
de krav som stilles til å utføre regnskapsføring for andre.

Dette og flere andre spørsmål opptar våre medlemmer og 
er problemstillinger som Regnskap Norge arbeider med til 
daglig. Som profesjons- og bransjeforening skal vi overvåke  
og formidle utviklingen og hvilke konsekvenser endringer  
vil få for regnskapsbransjen. 

Regnskapsførers rolle er i utvikling i takt med endringer i 
kundebehov, markedssituasjon, teknologi og regulatoriske 
forhold. Nye tjenester tilbys som en naturlig utvikling fra 
kjerneleveransen og ut ifra den innsikten regnskapsleve- 
randøren har om kundens virksomhet. Mange aktører i 
bransjen beveger seg mot å bli kundens samarbeidspartner  
på flere områder, men for å komme dit kreves kunnskap  
og omstillingsevne. 

Som medlem i Regnskap Norge kommer du inn i et fag- og 
bransjemiljø som gjør deg godt rustet til å møte morgen- 
dagen. Vi oppdaterer deg kontinuerlig med nyheter, aktuell 
informasjon, analyser og rapporter. Vi tilbyr faglig bistand, 
opplæring og hjelp til bedriftsutvikling. Du får tilgang til 
praktiske veiledere som du kan anvende overfor dine 
kunder, og vi legger til rette for møteplasser og 
diskusjonsfora.

Bransjefellesskap
Medlemmene nyter godt av et bransjemiljø med flere 
kontaktarenaer og samarbeidsmuligheter, hvor du får 
nyttig informasjon og kan dele erfaringer med andre til det 
beste for deg og din virksomhet. Et medlemskap er også et 
godt utgangspunkt for nettverksbygging.
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Fordelsavtaler
Medlemmer nyter også godt av våre fordelsavtaler innen 
en rekke forsikringsordninger, pensjon, inkasso, foretaks- 
og kredittinformasjon, telefoni, bredbånd, Office 365, 
kontor- og datarekvisita, webpubliseringsverktøy og 
digitale tjenester, publikasjoner og oppslagsverk, m.m.

Har du spørsmål om medlemskap kan du kontakte 
medlemsservice i Regnskap Norge på 23 35 69 00 eller 
medlem@regnskapnorge.no. Du kan også besøke oss  
på regnskapnorge.no/medlemskap.

Stor bredde og valgfrihet  
i din oppdatering
Du får gunstige medlemspriser på vårt omfattende kurstilbud. 
Du kan velge blant mer enn 100 ulike kurstemaer, enten som 
stedlige eller nettbaserte kurs med varighet fra en til syv timer. 
De stedlige kursene gjennomføres i flere byer i Norge og på 
utvalgte steder i utlandet. Dette gir deg stor fleksibilitet og 
valgfrihet. 

På regnskapnorge.no har du full oversikt over din 
kursdeltakelse og oppdateringsstatus med kursbevis og 
dokumentasjon. Vårt kursteam står klar til å hjelpe deg  
med råd og veiledning.


