
 

 

 

 

 

Invitasjon til kurs i 

Regnskapsførerregelverket  

med hovedvekt på GRFS 

15. oktober 
 

 

Foreleser Karl Jakob Enger / Torill Volden, Abacus Økonomitjenester AS  

Innhold 

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 

på regnskapsførerrollen, - på både formelle og reelle muligheter og begrensninger. 

GRFS sier noe om dette, men vi skal også reflektere litt over situasjoner og etiske 

dilemmaer som ikke nødvendigvis har noen klare svar.  

 

 Det formelle rammeverket for den autoriserte regnskapsfører 

 GRFS i praksis – oppdrag fra start til slutt 

 Regnskapsførerrollen – muligheter og begrensninger formelt og reelt 

 

Pris Kursavgiften er kr. 2.200 pr deltaker fra samarbeidende regnskapskontor/medl. i 

Økonomiforbundet. Halv pris f.o.m. deltaker nr. 4 fra regnskapskontoret. For andre 

deltakere er prisen 2.700. I tillegg kommer kost og losji. 

 

Tidspunkt 

 

 

Kl. 09.00 – 16.00 

 

Påmelding 

 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen.  

Faglig 

oppdatering 7 timer regnskapsførerregelverket/ god regnskapsføringsskikk 

 

Kursnr. Dato Hotell Sted Påmeldingsfrist 

105201202 15. oktober Radisson Blu Resort Beitostølen Beitostølen 17. september 

     

Påmelding til:  
E-post: oppland@bondelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no 
Telefon:   61 05 18 00            
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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 

 

 


