
Postadresse: Postboks 99 sentrum, 0101 Oslo 
Telefon: (+47) 23 35 69 00 E-post: post@regnskapnorge.no
Internett: www.regnskapnorge.no

Besøk oss på regnskapnorge.no/karriere 
for mer informasjon om karrieremuligheter 

innen økonomi og regnskap

Regnskap er 
mer enn du tror



Regnskap er et viktig verktøy for 
næringslivet og betraktes gjerne som 
ryggraden i den økonomiske styringen. 
God og relevant regnskapsinformasjon 
er nødvendig for å gi ledelsen og styret 
oversikt over hvorvidt bedriften lykkes 
innen sine forretningsområder. I tillegg er 
det grunnlaget for rapportering til eiere, 
markeder og myndigheter.

Ansatte innenfor regnskapsområdet 
er derfor premissleverandører for 
virksomhetsstyringen, og en verdifull 
ressurs innen økonomiske og 
regnskapsrelaterte problemstillinger.

Karrieremuligheter 
Det finnes mange spennende muligheter 
innen regnskap. Du vil møte et godt 
arbeidsmarked og kan jobbe i både privat 
og offentlig sektor. Dine ambisjoner og 
prioriteringer vil være avgjørende for 
karriereutviklingen. Noen inntar ledende 
posisjoner i et regnskapsbyrå, mens andre 
bekler økonomi- og regnskapsfunksjoner i 
næringslivet for øvrig. 

Regnskap er et fagområde, et produkt, et styringsverktøy, men også 
en karrierevei som omfatter mange ulike arbeidsoppgaver, roller og 
faglige fordypningsmuligheter. Regnskap handler om å produsere 
økonomisk informasjon for bedrifter, men visste du at det også handler 
om analyse og rapportering, teknologi, automatisering, organisering 
og masse mer?

90 studiepoeng

60 studiepoeng 
FORDYPNING

30 studiepoeng

Obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av  

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.

Finansregnskap: 15 studiepoeng.

Skatte/-avgiftsrett: 15 studiepoeng.

Rettslære: 7,5 studiepong. 

Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering. 

Andre profileringsemner (skal ligge under ovennevnte eller nært 
beslektede emner som underbygger yrkesutøvelsen som RF).

Valgfag innen økonomisk/administrative emner utover 

det som er nevnt ovenfor.

Studiemodell for å oppnå autorisasjon

Utdanning og autorisasjon 
Det finnes flere utdanningsløp innen regnskap, for eksempel studier i økonomi og 
administrasjon eller revisjon. Kandidater som velger fordypning innen finansregnskap, 
skatte-/avgiftsrett, rettslære, regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering kan i 
tillegg oppnå autorisasjon hos Finanstilsynet. 
 
Autorisasjon betyr ”offentlig godkjenning” og bygger på at du minimum gjennomfører en 3-årig 
Bachelorgrad. Av totalt 180 studiepoeng må fagfordelingen være som illustrert i modellen 
nedenfor. Dersom du er usikker på om din utdanning kvalifiserer til å oppnå autorisasjon 
anbefaler vi at du snakker med studieveileder. I tillegg til utdanning kreves det også minimum 
to års relevant arbeidserfaring.

Tjenester til næringslivet 
Over 350 000 norske bedrifter har valgt å outsource sine økonomi- og regnskapsfunksjoner 
til en profesjonell regnskapsleverandør. I dette markedet ser vi at ny teknologi, skytjenester 
og digitale løsninger er i ferd med å automatisere store deler av regnskapsproduksjonen. 
Arbeidsprosessene som ligger til grunn for å utarbeide regnskaper vil derfor bli langt mer 
effektive i fremtiden.  
 
Dette betyr at ved å jobbe for en regnskapsleverandør vil du få bruk for et bredt register 
av kunnskaper innenfor det økonomiske fagområdet. Alt fra arbeidsflyt, organisering og 
programvare til rapportering og kundemøter. Vi tror også at bransjen vil tilby et stort spekter 
av regnskapsrelaterte rådgivningstjenester i tiden fremover. Eksempler på slike tjenester 
er bistand ved fusjoner, verdivurderinger og økonomisk analyser. Dette representer et stort 
potensiale for leverandørene, og vil by på mange interessante arbeidsoppgaver for de ansatte. 
Regnskap er altså langt mer enn hva mange tror.


