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Lønn og HR- programmet 

Starter 10:00



Informasjon om programmet
• Hvem vi er og hva vi gjør
• Hva kan dere få ut av vårt program

• Still gjerne spørsmål løpende
− Chat eller raise hands
− Vi tar et oppsamlingsheat til slutt
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Dagens agenda

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Kan stille spørsmål både i chat eller ved å raise hands



Hvem er vi? 

Alia Hammami
Seniorrådgiver

Hilde Elvestuen
HR leder og leder for fagstøtte 

Eier av program

Hanne Greve Hagen
Seniorrådgiver

Jan Arild Steen
Seniorrådgiver 

Autorisert Regnskapsfører

Hilde.elvestuen@regnskapnorge.no

Jan.arild.steen@regnskapnorge.no

Hanne.greve.hagen@regnskapnorge.no

Alia.hammami@regnskapnorge.no

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppvarming hvem er vi og hvem er dere?Hvem er dere og hvilke forventninger har dere til programmet? 



MÅL OG EFFEKT:
• Økt kompetanse innen lønn & HR-administrasjon

• Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse både for deg 
selv og din arbeidsgiver

• Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn & HR-
administrasjon

• Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

• Mulighet for å få et solid nettverk rundt deg og ditt fagområdet

• ET SOLID FUNDAMENT FOR VEKST OG UTVIKLING
• Programmet strekker seg over 6 måneder og avsluttes med en 

egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid 
med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 
metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra 
samlinger inn i arbeidshverdagen.
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Hvorfor lønn og HR program?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Løfte bransjen, faglig integritet, trygg I egen rolle etc,,,,,,,,,
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SERTIFISERING

Programmet omfatter 4 moduler og gjennomføres med fysiske og digitale 
samlinger. 

Lønn og HR-programmet gir kandidaten kunnskap til å ivareta rollen 
som operativ lønn- og HR-rådgiver, innsikt og erfaring til å kunne veilede, 
og å være en god sparringspartner og rådgiver for ledere, kollegaer og 
kunder. Det legges vekt på involvering og aktiv deltakelse inn i alle 

deler av programmet. Kandidatene blir igjennom programmet løpende 
evaluert og sertifiseringen skjer gjennom en totalvurdering av 

deltagelse, oppgavebesvarelser og en avsluttende eksamen.

OPPFØLGING

Etter gjennomført program og bestått eksamen blir du Sertifisert Rådgiver i 
Lønn og HR- administrasjon, v/Regnskap Norge. Sertifiseringen 
opprettholdes ved å gjennomføre årlig regeloppdateringskurs i regi av 
Regnskap Norge.

Kari Normann

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hva kan dere sitte igjen med helt konkret,,,Sertifisering – dokumentasjonen - på egen kompetanse
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Programmet er delt inn i 4 moduler og strekker seg fra det grunnleggende 
operative til kunnskap- og erfaringsbasert rådgivning:

Basis

• Studier
• Erfaring

Test

Test

Case

Sertifisering 
test og case

2.samlinger

2.samlinger

WS – erfaringsdeling 

1.samling

Rød tråd:
• Gode rutiner
• Arbeidsgiverplikter

DIGITAL 
DIALOG

DIGITALE 
FORENKLINGER, 
PROSESSER OG 

DATAFLYT

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvordan programmet er bygd opp,,,Starter med basis,,, lønnskjøring,,, Nevne også beste praksis!



• Alle som jobber med lønn!

• Forkunnskaper
• gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller 

tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års 
yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

• ELLER
• annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn 

og HR-administrasjon
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Målgruppe

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvorfor forkunnskaper? Dette er ikke nybegynner kurs, vi forutsetter at du har kjørt lønn tidligere, og at du vet hva ameldingen er. For erfaringsdeling, utvikle sitt eget potensiale, være med i diskusjoner, for å kunne bidra til å etablere en beste praksis for dette kullet, for det er noe av det vi diskuterer, Hva er den beste måten å organisere sin egen hverdag på når du jobber innenfor dette området?Hvordan etablere de beste samarbeidsformene med dine egne kunder, det være seg interne hvis du jobber internt i en bedrift eller mot eksterne kunder hvis du jobber i et byrå



Vi deler deltakerne opp i grupper fra 1. samling

Følger samme gruppe gjennom hele programmet
• gruppeoppgaver og diskusjoner på hver samling
• tett samarbeid

Vi velger en gruppesammenstilling med mest mulig 
variasjon for å få det meste ut av erfaringsutvekslingen:

• de som jobber internt og i byrå
• type erfaring
• type arbeid/ kunder

Avsluttende eksamensoppgaven leveres gruppevis
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Gruppearbeid

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hei…jeg skal nå snakke litt om hvordan vi jobber under programmet.GrupperVi deler deltakerne i grupper i første samlingen, og deltakerne følger samme gruppe gjennom hele programmet. Vi prøver å ha en gruppesammenstilling med best mulig blanding mtp de som jobber internt og byrå, erfaring, arbeidsgiver. Osv., for å få det meste ut av erfaringsutveksling.Vi kjører gruppeoppgaver gjennom hele programmet, så gruppene jobber tett sammen og diskuterer diverse problemstillinger. Det er også test som leveres per gruppe etter modul 2, og eksamens oppgaven etter siste samlingen leveres også gruppevis



Mange positive tilbakemeldinger vedr. 
erfaringsutveksling!

Deltakerne lærer veldig mye fra å høre om:
− andre deltakeres erfaringer 
− hvordan de jobber og hvilke rutiner de har
− kommunikasjon med og oppfølging av kunder

Lærer fra hverandre gjennom:
− diskusjoner internt i gruppen og mellom 

gruppene
− å presentere selv og å se på hvordan andre 

grupper presenterer svar på oppgaver i 
samlingene
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Erfaringsutveksling

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
ErfaringsutvekslingDeltakerne fra tidligere kull har lært veldig mye fra akkurat denne erfaringsutvekslingen. Ved å høre hvordan andre jobber og relaterte fordeler/ ulemper lærer de utrolig mye.Ofte får vi tilbakemeldinger fra deltakere at de setter veldig stor pris på erfaringsutvekslingen, og mange sier f,eks  at nå kommer jeg til å tørre å stille flere krav til kunden etter de hører hvordan andre jobber.



Vi har opprettet en Facebook gruppe som samler  
deltakerne fra nåværende og tidligere kull

Dette blir et stort nettverk av sertifiserte Lønn & Hra
rådgivere

Her kan dere:
• stille hverandre spørsmål  
• fortsette å dele erfaringer også etter slutten av 

programmet
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Nettverksbygging fortsetter etter programmet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
FacebookgruppeVi har også opprettet en Facebook gruppe for alle programdeltakere, også fra tidligere kull, og her kan dere stille hverandre spørsmål og fortsette å dele erfaringer også etter avslutning av programmet.



• Relevant informasjon om 
programmet

• Oversikt over deltakerne

• Kursdokumentasjon
− lastes opp for hver modul

• Side for å stille spørsmål eller gi 
tilbakemeldinger direkte til oss

• Egen side for chat og 
diskusjoner
− stille hverandre spørsmål mellom 

samlingene
− dele tanker og meninger og 

erfaringer
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Vi bruker en digital plattform - Howspace

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
HowspaceDere vil få en tett oppfølging gjennom hele programmetVi bruker en digital  som heter Howspace gjennom programmet.. Her legger vi ut relevant informasjon om programmet, og også kursdokumentasjon. Vi har også en side her der dere kan stille spørsmål eller dele informasjon med hverandre, og en side for kommunikasjon med oss.Dere får en tett oppfølging gjennom programmet, med 1-1 samtale etter modul 1.Chat, diskusjoner og erfaringsdelingVår erfaring er at vi lærer mest når vi er engasjerte, diskuterer og argumenterer. Vi vil oppfordre dere alle til å ta del i diskusjoner, både her og i klasserommet! Del deres tanker og meninger og bruk deres erfaring til å løfte dere selv og deres medstudenter til nye nivåer. Her kan diskusjonene fortsette, eller dele nyttig påfyll med alle, -selv når vi ikke er på samling



• God sparringspartner

• Skape merverdi for kunden
−Beste praksis 
−God arbeidshverdag 

• Rådgiversamtale med kunden
−Verktøy for rådgiversamtalen

• Hvor går grensen?
−Hva kan man som rådgiver gi råd om?
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Rådgiverrollen og muligheter innen Hr-Administrasjon

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Rådgiverrollen og muligheterFokus gjennom kurset  Være en god sparringspartnerSkape merverdi for kundeneBeste praksis Rød trådGjennom gruppeoppgaver lages det maler for hvordan man på en best mulig måte kan få en god arbeidshverdag og samtidig ha noe å tilby kunden.Rådgiver - avgrensninger og muligheterJa, hvor går grensen for hva en lønnsmedarbeider kan gjøre av oppgaver? Gjennom kurset er vi ofte innom denne problemstillingen. For svaret her er ikke det samme for alle som deltar. Jeg skal prøve å komme med et eksempel. Hvis du har en kunde som skal ansette en ny person til sin bedrift.Du som lønnsmedarbeider får enten en direkte forespørsel eller du fanger det opp i en samtale med kunden. Hva kan du bidra med? Det er det ditt kunnskapsnivå og dine egne begrensninger som avgjør.Noen har mere kunnskap om ansettelsesprosessen, kjenner til de forskjellige stegene og er komfortabel i rådgiverrollen. Da er det naturlig at du også kan hjelpe kundene med denne oppgaven. Hvis du derimot ikke føler deg trygg på hele ansettelsesprosess så anbefaler vi ikke at man bidrar med rådgivning på annet enn de områdene du føler deg trygg på. Ansettelsesprosessen er for øvrig noe som vi tar opp i Hr-administrasjon og jeg vil tro de fleste med noe kunde erfaring, vil kunne hjelpe kundene sine med denne oppgaven etter å ha deltatt på kurs. 



• Bygget opp systematisk og pedagogisk

• Teori og praksis

• Gruppeoppgaver

• Beste praksis - hvordan finner vi den beste måten? 

• Erfaringsdeling og diskusjoner

• Lave skuldre, alle lener seg inn og deler

• Latter og god mat

• Faglig og sosialt påfyll

Det skal være gøy å delta!
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Hvordan har vi det på samling? 



• Samlingene er lagt til idyliske Lily Country Club

• Ca. 30 min fra Oslo og ca. 10 min fra Oslo Lufthavn.

• Normal pris for programmet er 67 000,- Pris for 
medlemmer: 59 000,-. 

• Prisen inkluderer kost og losji for 4 fysiske samlinger og 1 
digital, i tillegg til en rekke nettkurs med tilhørende 
kursdokumentasjon. 

• Programmet gir oppdateringstimer i følgende kategorier: 

• GRFS - 18 t, Rettslære - 43 t, Bokføring - 3 t, Skatt 24 t og 
Annet – 1.  >tilsammen 89 oppdateringstimer. 
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Lily Country Club
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Fradragsrett inngående merverdiavgift 

NeFra

Lilly Country Club



23 35 69 00 | post@regnskapnorge.no | regnskapnorge.no
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