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Vi viser til departementets høringsbrev av 01.02.2012 hvor vi blir bedt om å komme med våre 

synspunkter på departementets forslag om forskriftsbeskyttelse av blant annet siviløkonomtittelen. 

Econa er interesseorganisasjonen for siviløkonomer og andre med mastergrad i økonomisk-

administrative fag. Vi har i dag 18.000 medlemmer. 

Econa støtter forslaget om å forskriftsbeskytte siviløkonomtittelen. Det er imidlertid ikke nok bare å 

beskytte tittelen, det må også bygges opp et forvaltningsregime. 

Vårt forslag til forvaltningsregime er at NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) 

er nasjonal forvalter og Econa forvalter tittelen for personer med utenlandsk utdanning. Dette vil 

ikke innebære en endring av dagens praksis. 

Econa mener at NRØA til en hver tid må godkjenne institusjoner som kan gi siviløkonomtittel. Det er 

NRØA som i praksis forvalter hva som er «korrekt fagsammensetning» for å kunne få tittelen. Denne 

praksisen bør ikke endres. 

For Econa er det viktig å bevare og styrke kvaliteten på siviløkonomutdanningen. Vi deltar derfor 

aktivt i NRØA og ikke minst i råd og utvalg i regi av NRØA for å sikre kvaliteten på utdanninger som gir 

rett til sidetittel siviløkonom.   

Det blir mer og mer vanlig å ta mastergrad i økonomisk-administrative fag i utlandet. Det vil derfor 

være et økende antall personer med mastergrad fra utlandet som vil søke Econa om å kunne bruke 

siviløkonom som sidetittel. Vi ønsker at sidetittel siviløkonom skal være et kvalitetsstempel, og 

fortsetter gjerne som saksbehandlingsinstans for søkere med utenlandsk mastergrad.  

Det er ikke til å underslå at noen søknader er kompliserte og krever betydelige administrative 

ressurser. For Econa ville det derfor vært hensiktsmessig å få en mulighet for å ta et fast 

administrasjonsgebyr som dekker våre saksbehandlingskostnader for ordningen.  Slik det er i dag er 

denne tjenesten i realiteten betalt av våre medlemmer og ikke av den enkelte søker. 

Econa het tidligere Siviløkonomene. Det er derfor svært viktig for våre store deler av vår 

medlemsmasse at siviløkonomtittelen forvaltes på en god måte. Vi er, som sagt, gjerne en 

dialogpartner for å bevare tittelen som et solid kvalitetsstempel for en breddeutdannelse i 

økonomisk-administrative fag.  
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Med vennlig hilsen 

 

Tom Bolstad 

Administrerende direktør 
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