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D-sak 5-2016 Revisjonsutdanning
NTNU Handelshøyskolen i Trondheim tilbyr i dag revisorutdanning på bachelornivå gjennom
programmet Bachelor i regnskap og revisjon (BRR). Graden tilfredsstiller utdanningskravet i
revisorloven for å oppnå godkjenning fra Finanstilsynet som registrert revisor. Et lovutvalg har frist
til 31.03.2017 for avgi NOU om ny revisorlov. Det er overveiende sannsynlig at lovutvalget foreslår
at revisorkategorien registrert revisor utgår og at statsautorisert revisor blir eneste revisorkategori i
Norge i fremtiden. Vi er kjent med at lovutvalget har oppnådd enighet om at fremtidig godkjenning
som statsautorisert revisor må omfatte krav om at søker skal ha oppnådd mastergrad med en viss
fordypning i regnskap og revisjon. Vi antar at det mest sannsynlige ikrafttredelsestidspunkt for ny
lov er 01.01.2019. Det er ikke sannsynlig at lovutvalget vil foreslå overgangsordninger for
kandidater som ikke har fullført BRR på tidspunktet for ikrafttredelse av ny lov. På bakgrunn av
dette har vi i samråd med ledelsen ved Fakultet for økonomi og representanter fra prorektors stab for
utdanning meldt inn 0-opptak for BRR for høsten 2017. Fristen for dette var i begynnelsen av
desember. 0-opptak til 1. kull BRR er derfor et tiltak i en prosess for å tilpasse revisorutdanning ved
NTNU til endringer i rammebetingelsene. Rekrutteringspraksis i revisorbransjen peker også entydig
i retning av at bransjen primært ønsker kandidater med utdanning på masternivå. Tidligere har kun
NHH og BI hatt tilbud om master i regnskap og revisjon (MRR). Nylig har også UiA og UiS etablert
MRR. Allerede forut for fusjon har NTNU Handelshøyskolen (tidligere HHiT) etablert en strategisk
målsetting om å få på plass revisorutdanning på masternivå. Både Bachelor i øk/adm og BRR er
opptaksgrunnlag for både MRR og Master i øk/adm (siv.øk.).
Samtidig med diskusjonene om 0-opptak meldte vi også vårt ønske om å etablere MRR, og at dette
er forankret i vår strategiske plan. Planen for dette er for tiden å arbeide videre med dette, med sikte
på å behandle eventuell etablering av MRR som vedtakssak i Handelshøyskolens styre våren 2017,
og med sikte på videre behandling i styret for Fakultet for økonomi og i universitetsstyret. Gitt et
positivt utfall av en slik prosess vil et MRR-studium kunne starte opp høsten 2018.
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