
 
 

 

Tittel 
Regnskapsførerregelverket med hovedvekt 
på GRFS 

Innledning En overordnet gjennomgang av rammeverket for den autoriserte regnskapsfører / det 
autoriserte regnskapsførerselskap og hvilke krav som stilles.  
 
Deretter en mer praktisk rettet gjennomgang med eksempler der man følger 
regnskapsføreroppdraget fra oppstart og over i løpende drift, - til eventuell 
avslutning.  
 
I tillegg skal vi se nærmere regnskapsførerrollen, -på både formelle og reelle 
muligheter og begrensinger. GRFS sier noe om dette, men vi skal også reflektere litt 
over situasjoner og etiske dilemmaer som ikke nødvendigvis har noen klare svar.     
  

Kursmål Målet er at deltakerne skal få eller oppfriske en samlet oversikt over rammeverket for 

den autoriserte regnskapsfører, og kravene i God regnskapsføringsskikk knyttet til 

driften av et autorisert regnskapsførerselskap. I tillegg er målet å øke bevisstheten 

om muligheter og begrensinger knyttet til rollen som regnskapsfører.  

 

Målgruppe Regnskapsførere 

Foreleser Torill Volden og Karl Jakob Enger. Begge er registrerte revisorer og autoriserte 

regnskapsførere, og partnere i Abacus Økonomitjenester AS 

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00 Innledning 

Det formelle rammeverket for den autoriserte regnskapsfører 

 Regnskapsførerloven 

 Regnskapsførerforskriften 

 God regnskapsførerskikk – bransjestandarder 

Risikostyringsforskriften 

10:00 GRFS I praksis – oppdrag fra start til slutt 

 Forutsetninger for å påta seg oppdrag 

 Registrerings- og legitimasjonsrutiner 

11:00 GRFS i praksis – oppdrag fra start til slutt 

 Avstemminger 

 Rapportering 

12:00 LUNSJ 

13:00 GRFS I praksis – oppdrag fra start til slutt 

 Dokumentasjon av oppdragsutførelses 

 Kvalitetskontrollrutiner 

14:00 Regnskapsførerrollen – muligheter og begrensinger formelt og reelt 

 GRFS om Rådgivning 

 Etikk og etiske dilemmaer 

15:00 Regnskapsførerrollen forts. 

Oppsummering/avslutning 

16:00 Slutt 

 Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer regnskapsførerregelverket 



 
 

 
 

 
Tittel 

Rettslære – praktisk kurs  
Undertittel Tema: generell rettslære, ”hverdagsjuss” med utgangspunkt i regnskapsførernes 

kontakt med klienter som bedriftsledere og grunneiere. 
 

Innledning Kurset har først en innledning med gjennomgang av de sentrale 
rettskildeprinsipper, forskjellen mellom skrevne og uskrevne regler, offentlig rett og 
privatrett mv. Deretter gjennomgang av tre ulike rettsområder, med forelesning 
som tar utgangspunkt i enkelte tvister/”case”, med vekt på praktiske eksempler, 
spørsmål og diskusjoner. 
 

Kursmål Målet er å gjøre deltakerne bedre i stand til å finne frem i lovverket og få et innblikk 
i konkret lov- og avtaletolkning, ved hjelp av praktiske eksempler fra hverdagen. 
 

Målgruppe Regnskapsførere med interesse for juridiske problemstillinger  
 

Foreleser Advokat Svein Aalling, Advokatfirmaet Orwall & Co DA 
 

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00 Innledning 

 litt om rettskildeprinsipper 
 

09:30 Del I: rettsforhold mellom naboer 

 Ulempe på grunn av tiltak på naboeiendommen 

 Mulige reaksjoner: krav om retting/opphør eller erstatning 

 Naboloven 

 Gjennomgang av sentrale regler og aktuelle rettsavgjørelser 
 

11:15 Del II: Avtale/kjøp 

 generell avtalerett  

 Ulike kjøpslover: kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, avhendingsloven 

 Mulige reaksjoner: krav om retting, heving eller erstatning 

 Gjennomgang av sentrale regler og aktuelle rettsavgjørelser 
 

12:00 Lunsj 

13:00 Del II forts. 

14:00 Del III: Landbruksjuss 

 Odels- konsesjons- og jordlov 

 Hovedvekt på endringer fra 1. juli 2009 

 Odelseiendom, odelskretsen, bo- og driveplikt mv. 

 Overgangsregler 

16:00 Slutt 

 Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer rettslære 

 
  



 
 

 
 

Tittel Daglig ledelse av regnskapskontoret 

Innledning 

Regnskapskontoret trenger en aktiv leder. Aktiv ledelse har betydning for 
økonomien, personalpolitikken, kvalitetsstandarden etc. og er en forutsetning for å 
være et godt drevet, og et framtidsrettet kontor.  
Vi tar utgangspunkt i prosjektåret, årsoppgjøret er ferdig, og det er tid for å 
begynne et nytt ”lederår.” Kurset er praktisk og løsningsorientert med vekt på 
konkrete problemstillinger og hjelpemidler.   
 

Kursmål Bli en bedre leder av regnskapskontoret. 

Målgruppe Daglige ledere, og medarbeidere som kan tenke seg å bli det.  

Foreleser Endre Jørgensen, daglig leder i Vekstra AS 

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00 Lederrollen  

 Hvilken rolle vil du ha? 

 Hvilken rolle forventer medarbeiderne at du tar? 

 Hvordan skape ”match”? 

 Styret – forhold og oppgaver 

10:00 Personalledelse  

 Arbeidsgiver og arbeidstaker, personal- og lønnspolitikk 

 Kompetanse 

 Kommunikasjon 

11:00 Kunder og tjenester 

 Hvilke kunder har du og hvilke vil du ha 

 Kundekommunikasjon 

 Hvilke tjenester tilbyr du og hvilke planer har du? 

12:00 Lunsj 

13:00 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsledelse, oppgaver og verktøy 

14:00 Ressurser 

 Ressursbehov 

 Disponible ressurser 

 Disponering av ressurser 

15:00 Økonomi 

 Egenkapital 

 Lønnsomhet 

 Likviditet 

 Målsettinger, forankring og gjennomføring 

16:00 Slutt 

 Faglig oppdatering for regnskapsførere: 4 timer regnskapsførerregelverket, 3 timer 

obligatoriske emner 

 
  



 
 

 

 

 

Kontaktinformasjon for foreleserne på temadag/3. dag 
 
  
God regnskapsføringsskikk  
Karl Jacob Enger/ Torill Volden 
Abacus Økonomitjenester AS  
E-post: kje@bacus.no  

Telefon: 913 34 350 
 
 
Rettslære 
Svein Aalling 
Advokatfirma Orwall & Co 
E-post: aalling@orwall.no 
Telefon: 922 68 141 
 
 
Daglig ledelse av regnskapskontoret  
Endre Jørgensen 
Vekstra AS 
E-post: endre.jorgensen@vekstra.no  
Telefon: 415 72 485 
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