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HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BACHELOR I
REGNSKAP OG REVISJON

Vi viser til departementets brev av 7. desember 2011.

Dato: 30.03.2012

Institusjonene som tilbyr bachelorstudiet i regnskap og revisjon (BRR) og Den norske
Revisorforening har gjennom flere år arbeidet for å forbedre innholdet i dette studiet. Vi
mener at det foreliggende utkast til Forskrift langt på vei dekker de behov endringer som er
identifisert, og at kandidatene etter fullført studium vil ha egnede og relevante
kvalifikasjoner som kan anvendes i yrkeslivet og som grunnlag for videre studier på
mastergradsnivå.

Vi er svært tilfreds med at departementet ønsker å fremskynde forskriftens ikrafttredelse til
1.juni 2012, og håper at det lykkes slik at ny rammeplan kan implementeres snarest og
samtidig med ny plan for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Det er viktig å sikre god overgang til videre studier på masternivå. Bachelor i regnskap og
revisjon (BRR) har de første 90 studiepoeng felles med bachelor i økonomi og administrasjon
(BØA).  Vi mener at merknadene til forskriftens § 3 bør spesifisere at BRR oppfyller
minimumskravene på 90 studiepoeng i BØA-planen, og at bachelorstudiet i regnskap og
revisjon gir tilsvarende grunnlag for opptak til Master i økonomi og administrasjon som
bachelor i økonomi og administrasjon.

Vi foreslår endring i § 1  Virkeområde og formål:
Formulering av  virkeområde og formål  skal slik vi oppfatter det være på et overordnet nivå.
Siste setning i andre avsnitt bærer preg av at detaljer i fagområdene trekkes frem. Både etikk
og IKT er spesifikt nevnt i siste setning, noe vi mener er unødvendig fordi dette er blant de
emner som det spesifikt er stilt krav til i NRØAs beskrivelse av innholdet i studiepoengene
som er felles med BØA-planen. Formuleringen i siste setning i paragrafen er egnet til å skape
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usikkerhet om dette er noe som kommer i tillegg til det som allerede er beskrevet i
paragrafen, og dermed hvordan det skal kunne komme til uttrykk i et studieprogram. Vi
foreslår derfor at siste setning i § 1 erstattes med følgende formulering
Utdanningen skal skape forståelse for hvordan etiske-, miljømessige-, økonomiske- og
teknologiske faktorer påvirker risikoen for samfunnet, foretaket og de ansatte.

Vi foreslår en endring i § 3  Struktur og innhold:
Fordypningsemner
Regnskapsanalyse, verdsettelse og videregående regnskapsfaglige emner.
Ordet  regnskapsanalyse  bør etter vår vurdering strykes og emnet bør benevnes
"Verdsettelse og videregående regnskapsfaglige emner". Regnskapsanalyse inngår som en
del av de første 30 studiepoengene i bedriftsøkonomisk analyse og det kan medføre
misforståelse å gjenta dette her.

Kommentar til § 5:
Av hensyn til studenter som allerede har påbegynt bachelorstudiet i revisjon før forskriftens
ikrafttredelse, anser vi det som tilstrekkelig at overgangsperioden avsluttes 31. desember
2015 slik som foreslått i forskriften. Den nye rammeplanen gir et vesentlig bedre grunnlag
både for kandidater som skal ut i arbeidslivet etter fullført BRR og de som skal fortsette på
videre studier. Det er derfor ønskelig at overgangsperioden blir så kort som slik at
utdanningsinstitusjonene så raskt som mulig kan legge om studiet til ny rammeplan.

Med vennlig hilsen
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fakultetsdirektør
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