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– nye kompetansebehov
Revisjonsbransjen har hatt en fantastisk evne til å fornye seg i takt med endrede 
rammebetingelser og teknologiske skift i snart 200 år. Nå står vi midt i et digitalt skifte  
samtidig som verden er avhengig av grønn omstilling og grønn vekst. Aldri før har  
viktigheten av å bygge ny kompetanse vært større. 

Re vi sjons bran sjen slik vi kjen ner den, 
voks te frem på mid ten av 1800-tal let i 
Stor bri tan nia i takt med in du stri ali se-
rin gen og ut vik lin gen av ak sje sel ska-
pe ne. Bran sjen har si den vært av gjø-
ren de for til li ten til og ef fek ti vi te ten i 
ka pi tal mar ke de ne ver den rundt. 
Denne po si sjo nen har vært mu lig for di 
bran sjen har opp rett holdt sin re le vans 
gjen nom kon ti nu er lig ut vik ling av ny 
kom pe tan se og bedre tje nes ter. 

En ny ver den
Tek no lo gi ens på virk ning og end rings-
takt har ald ri vært stør re. Sam ti dig har 
vi så vidt star tet på en grønn in no va-
sjons tsu na mi. I 200 år har for ny el se 
pri mært hand let om å øke ar beids-
produk ti vi te ten. Nå må fo kus flyt tes 
over på res surs pro duk ti vi tet for å rea li-
se re et grønt skifte og en grønn vekst. 
På top pen av det hele har covid-19 
end ret spil le reg le ne, sann syn lig vis per-
ma nent. I sum vil det te føre til fun da-
men ta le end rin ger i ram me be tin gel ser, 
pro duk ter og tje nes ter, ver di kje der og 
for ret nings mo del ler. En ny ver den 
både for bran sjen og våre kli en ter.

Nye kom pe tan se be hov
Jeg er an ta ke lig in ha bil, men det kan 
ikke være man ge job ber som kre ver 
mer bred de- og dyb de kom pe tan se enn 
re vi sjon. Som re vi sor må du for stå 
mar ke det og bran sjen kli en ten din 
ope re rer i og du må ha dyp for ret-
nings for stå el se – i til legg kom mer den 

tverr fag li ge kom pe tan sen og fer dig-
hete ne du tren ger som re vi sor. Der for 
er kan skje re vi sjons bran sjen også norsk 
næ rings livs vik tig ste ut vik lings are na. 

Ef fek ten de sto re skif te ne har på 
næ rings li vet ge ne relt og re vi sjons bran-
sjen spe si elt er langt stør re enn hva vi 
har opp levd tid li ge re. Kom pe tan se-
beho vet er der for i ferd med å end re 
seg be ty de lig. Med et end ret be hov må 
vi mot vir ke kom pe tan se gap. Det te 
ford rer blant an net at vi som bran sje 
tar stil ling til sann syn li ge fremtids-
scenarier for sam fun net og dets be hov 
for våre be kref tel ser slik at vi kan 
meis le ut en stra te gi og en kon kret 
plan for kom pe tan se he ving. For en in-
gen har al le re de star tet det te ar bei det 
på veg ne av bran sjen og er godt i gang 
med å skis se re hvil ke kom pe tan ser som 
skal dek kes. Jeg tren ger an ta ke lig ikke 
være noen stor spå mann for å hev de at 
di gi ta li se ring, bæ re kraft og kli ma blir 
enda vik ti ge re.   

Næ rings li vet tren ger vår kom pe tan se
Re vi sors sam funns opp drag er bre de re 
enn kun å ta stil ling til det be stå en de. 
Vi skal være frem ad sku en de og løf te 
næ rings li vets kom pe tan se også in nen-
for det som lig ger for an dem, blant 
an net i sam funns mes si ge end rin ger 
som det di gi ta le og grøn ne skif tet. 
Sto re de ler av næ rings li vet har ikke de 
sam me for ut set nin ge ne som re vi sjons-
bran sjen til å løf te kom pe tan sen som 

kre ves. For mid ling av kunn skap og 
inn sikt er en na tur lig del av vårt sam-
funns opp drag og et vik tig bi drag til en 
ef fek tiv og bæ re kraf tig ut vik ling av 
norsk næ rings liv. Vi må kjen ne vår 
be sø kel ses tid, og gjør vi det, kan vi 
gjø re en stor for skjell.  

For en in gens kom pe tan se løft
For en in gen job ber kon ti nu er lig med 
å heve kom pe tan sen i bran sjen. Re le-
vant og tids rik tig kom pe tan se un der 
covid-19 er tatt vel dig godt imot. 
Di gi ta li se rings aka de mi et har så langt 
vært en suk sess og vil bli en vik tig 
sat sing også i åre ne som kom mer. 
Frem over vil også bæ re kraft og kli ma 
bli en mer in te grert del av for en in-
gens opp læ rings pro gram mer. 

Med sto re end rin ger øker be ho vet for 
skred der sydd opp læ ring. Ny re vi sor lov 
som kom mer i 2021, åp ner for stør re 
flek si bi li tet i vekt leg ging av uli ke fag-
om rå der. For en in gen har der for lagt til 
ret te for kom pe tan se he ving gjen nom 
både fy sis ke og di gi ta le ka na ler i til legg 
til å lan se re ReKomp – et flek si belt 
kurs abon ne ment for deg som er re vi-
sor el ler regn skaps fø rer. 

Til slutt skal vi hel ler ikke glem me en 
gjen gan ger når det gjel der å løf te kom-
pe tan sen i bran sjen, nem lig en ny 
ut ga ve av Re vi sjon og Regn skap.   

God les ning!


