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FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2012 ny forskrift om rammeplan for bachelor i 

regnskap og revisjon. Forskriften er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 

2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. 

 

Dette rundskrivet inneholder forskriften samt merknadene til forskriften. I henhold til § 4 i 

forskriften kan det utarbeides nasjonale retningslinjer for utdanningen.  Nasjonalt råd for 

økonomisk-administrativt utdanning (NRØA) har vedtatt nasjonale retningslinjer for 

utdanningen. Retningslinjene inngår ikke i dette rundskrivet.  

 

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 14. juli 2011 Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved 

NRØA i oppgave å utarbeide forslag til ny rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 

(BRR). UHR ble bedt om å utforme et forslag til rammeplan som var godt forankret i 

relevante fagmiljøer, samt sørge for innspill til prosessen fra ulike avtakere av utdanningen og 

andre interessenter. NRØAs fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag fikk i oppgave av 

NRØA å forestå prosessen med utarbeidelse av forslag til ny rammeplan. 

 

UHR oversendte utkast til rammeplan til Kunnskapsdepartementet i brev av 27. oktober 2011, 

og denne ble etter noen justeringer sendt på høring 19. desember 2012. Høringsrunden viste at 

det generelt var stor støtte til utkastet, men det har på bakgrunn av høringsuttalelsene vært 

foretatt noen justeringer.  

 

Endringer i forhold til tidligere rammeplan  

Tidligere rammeplan, Forskrift til rammeplan for treårig revisorutdanning, er en svært 

kortfattet rammeplan. Den nye rammeplanen er noe mer detaljert, men er fortsatt en kort og 

overordnet rammeplan. Endringene i forhold til tidligere rammeplan kan overordnet 

oppsummeres slik: 

 

Tittel på forskriften: 

Tittelen på forskriften er endret til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og 



 

 

Side 2 

 

revisjon. Dette for å presisere allerede i tittelen at forskriften gjelder for bachelor i regnskap 

og revisjon. Utdanningskravene til autorisasjon som regnskapsfører og registrert revisor er 

hjemlet i andre lover, og det er ikke foretatt endringer i disse regelverkene. 

 

§ 1 Virkeområde og formål 

Det er tatt inn en paragraf som omhandler forskriftens virkeområde og formål. Forskriftens 

formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og 

forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet. Dette utdypes noe mer i paragrafen. 

 

§ 2 Læringsutbytte 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyre utdanning ble fastsatt 20. mars 2009, og alle 

høyere utdanningsinstitusjoner skal ha implementert kvalifikasjonsrammeverket ved å 

omskrive sine studieprogrambeskrivelser, fagplaner osv. til læringsutbyttebeskrivelser innen 

utgangen av 2012. Forskriften inneholder læringsutbyttebeskrivelser som gjennom 

kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse definerer det samlede 

læringsutbyttet en kandidat med oppnådd bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha. 

Læringsutbyttebeskrivelsene er utarbeidet med bakgrunn i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. 

 

§ 3 Struktur og innhold 

§ 3 beskriver hvilke emnegrupper bachelor i regnskap og revisjon består av, både fagene som 

er felles med bachelor i økonomi og administrasjon, fordypningsemnene og 

fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen. Det er også tatt inn at institusjonene skal 

legge til rette for internasjonal mobilitet, et internasjonalt perspektiv i utdanningen og ha 

relevant kontakt med arbeids- og næringsliv.  

 

§ 4 Nasjonale retningslinjer og fagplan 

§ 4 spesifiserer at det kan utarbeides nasjonal retningslinjer, jf. over, samt at den enkelte 

institusjon innenfor de gitte nasjonale rammer selv fastsetter fagplaner om faglig innhold.  

 

§ 5 Ikrafttredelse og overgangsregler 

§ 5 omhandler ikrafttredelse for ny rammeplan og overgangsregler for studenter som har 

påbegynt studiet. Forskriften trådte i kraft fra 2. juli 2012, men den enkelte institusjon kan 

velge å følge tidligere forskrift frem til studieåret 2013-2014. Når det gjelder overgangsregler 

kan studenter som tas opp etter tidligere rammeplan avlegge eksamen inntil 31.desember 

2017. Dette er i tråd med de overgangsregler som er blitt gitt ved innføring av andre nye 

rammeplaner. 

 

Med hilsen 
 
Rolf L. Larsen (e.f.) 
fung.  ekspedisjonssjef       

Tone Flood Strøm 
          seniorrådgiver  
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