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Re gu le rin gen av re vi sor ut dan nel sen 
gjen nom EUs re vi sjons di rek tiv1 kre ver 
en fag eks amen,2 i Norge kalt prak tisk 
prø ve, på nivå med av gangs eks amen 
på uni ver si tet el ler til sva ren de nivå 
som er or ga ni sert el ler aner kjent av 
den be rør te med lems stat.

Da for skrif ter til prø ven ennå ikke fore
lig ger, er det en del usik ker het knyt tet 
til over gangs reg ler for de som er i 
ut dan nings el ler prak sis pe ri oden og til 
prø vens inn hold og gjen nom fø ring.

Den ne ar tik ke len gjen nom går først 
da gens re gu le ring og retts til stand og 
der et ter kom men de ny lov giv ning så 
langt for slag til re gu le ring fore lig ger.

Gjen nom gan gen er ba sert på lov ut red
nin gen og lov for slaget slik det te er 
inn meldt for Stor tings be hand ling høs
ten 20.3

En hel het lig gjen nom gang av både 
da gens retts til stand, samt på vis te end
rin ger og uklar het, vil an ta ge lig være 

1 regjeringen.no/no/dokumenter/prop.37ls20192020/
id2682333/

2 regjeringen.no/no/dokumenter/nou201715/
id2563446/?ch=29

3 stortinget.no/no/Sakerog publikasjoner/Publikasjoner/
Innstillinger/Avgivelsesfrister/?yw=all&coid=FINANS

av in ter es se for både kan di da ter, 
ar beids gi ve re og også re gu la to ris ke 
myn dig he ter.

Nå væ ren de lov, for skrift og 
eks amens in struks

Da gens re gu le ring
Da gens re vi sor lov § 334 kre ver at 
re gist rer te og stats au to ri ser te re vi so rer 
minst skal ha tre års va ri ert prak sis i 
re vi sjon av års regn ska pet el ler til sva
ren de øko no mis ke opp gjør. Minst to 
år av prak sis ti den skal gjen nom fø res 
et ter gjen nom ført ut dan ning, og man 
kan ikke frem stil le seg til prak tisk prø
ve før minst to av prak sis å re ne er gjen
nom ført.

4 lovdata.no/dokument/NL/lov/199901152/
KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Minst to år av prak sis ti den skal vi de re 
være prak sis hos en god kjent stats au to
ri sert el ler re gist rert re vi sor el ler et god
kjent re vi sjons sel skap, som fore tar re vi
sjon av års regn skap for re vi sjons plik ti ge. 
Fi nans til sy net har prak ti sert re ge len slik 
at det i til legg til prak si sens va rig het 
stil les krav til prak si sens om fang. For å 
opp fyl le kra vet til tre års prak sis må 
sø ker kun ne do ku men te re at prak si sen 
er opp ar bei det over en pe ri ode på minst 
36 må ne der og at det er ut ført minst 
4800 ti mer re le vant prak sis. Inn til 100 
ti mer med lov be stemt et ter ut dan ning 
kan med reg nes som re le vant prak sis.5

Lov be stem mel sen åp ner for at de par te
men tet kan gi nær me re reg ler om hva 

5 finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/personliggodkjen
ningsomrevisor/

Nå væ ren de og kom men de lov giv ning

Prak tisk prø ve for 
re vi so rer
Prak tisk prø ve for re vi so rer ble inn ført i norsk re vi sor lov giv ning gjen nom EØS-av ta len og 
har si den vært en del av prak sis kra vet for å kun ne søke om god kjen ning som re gist rert  
el ler stats au to ri sert re vi sor. I for slaget til ny re vi sor lov er prak tisk prø ve fore slått vi de re ført 
i stor grad i overenstemmelse med da gens retts til stand, men med noen vik ti ge end rin ger.

Stats au to ri sert re vi sor
Geir Haa land
Stu die pro gram le der mas ter-
program i regn skap og re vi sjon  
Han dels høy sko len ved UiA

Årets praktiske prøve

Årets prøve blir avholdt 22. oktober som en hjemmeeksamen med eksa
mensverktøy Inspera. Påmeldingen starter 1. juni og siste frist for påmel
ding er 22. august.

Årets prøve arrangeres basert på gjeldende regelverk. Det vil si at prøven 
tidligst kan avlegges etter at to års relevant praksis (3 200 timer) er 
gjennom ført, hvor praksistiden regnes fra dato utdanningskravet (bachelor 
eller mastergrad i regnskap og revisjon) er oppnådd og frem til prøvedato. 
Det er ingen karakterkrav for å kvalifisere deg til praktisk prøve.

Mer informasjon og påmelding gjøres på: uia.no/omuia/fakultet/ 
handelshoeyskolenveduia/praktiskproeveforrevisorer2  
(kortlink: bit.ly/3cErzIQ)
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som skal reg nes som va ri ert prak sis. 
Slike reg ler er ikke gitt, men iføl ge fast 
og lang va rig for valt nings prak sis hånd
he ves kra vet slik at sø ker må do ku
men te re at prak si sen har om fat tet års
opp gjørs re vi sjon in nen minst seks uli
ke bran sjer.

Fi nans til sy net er gitt hjem mel til å god
kjen ne inn til ett års prak sis fra in tern re
vi sjon, of fent lig re vi sjon, et ter syns virk
som het el ler an nen re le vant virk som het. 
Fi nans til sy nets for valt nings prak sis er at 

prak sis fra råd giv ning og due di li gen ce i 
re vi sjons fore tak og regn skaps fø ring 
et ter regn skaps lo ven kan ut gjø re «an nen 
re le vant virk som het».

I med hold av re vi sor for skrif ten § 126 
kan Fi nans til sy net god kjen ne yt ter li
ge re ett års prak sis fra Riks re vi sjo nen, 
kom mu nal og fyl kes kom mu nal re vi
sjon og skatte re vi sjon når den ne prak
si sen klart an s es å være re le vant for 

6 lovdata.no/dokument/SF/forskrift/19990625712/
KAPITTEL_1#%C2%A712

re vi de ring av års regn skap for re vi sjons
plik ti ge.

Det er verd å mer ke seg at det te «yt ter li
ge re året» ikke kan for hånds god kjen nes 
ved frem stil ling til prak tisk prø ve, men 
må do ku men te res i for bin del se med søk
nad om god kjen nel se som re vi sor.

Et ter av slut tet teo re tisk og mi ni mum 
to års prak tisk opp læ ring, må re vi sor
ut dan ne de gjen nom gå en prak tisk 
prø ve som skal do ku men te re at ved

Slik er prøven

Prøven1 skal i første rekke teste om 
kandidaten kjenner relevante bestem
melser og reguleringer i ulike prak
tiske situasjoner, også forhold som 
ikke er dekket i profesjonseksamen 
ved utdanningsinstitusjonene. Kandi
daten skal i størst mulig utstrekning 
vise til relevante lover, forskrifter og 
aktuelle rundskriv, standarder, uttalel
ser og lignende, samtidig som det 
forventes at spørsmålene besvares 
med korte rede gjørelser.

Innholdet i og kravene til praktisk 
prøve sees i sammenheng med at 
kandidatene allerede har gjennom
ført bachelor i revisjon eller master i 
regnskap og revisjon og har minst to 
år variert praksis i revisjon. Det gis 
derfor «bestått» til besvarelser som 
bedømmes i karakterområdet AD. 
Besvarelser som bedømmes til karak
ter E eller dårligere gis «ikke bestått».

Praktisk prøve gjennomføres som 
hjemmeeksamen. Dette innebærer 
mulighet for å benytte hjelpemidler 
av forskjellig art. Prøven skal vise kan
didatens evne til å praktisere sine 
kunnskaper, og i praksis vil jo reviso
rene nettopp måtte ha evne til å finne 
frem i relevant materiale. Det forut
settes at kandidaten skal jobbe selv
stendig med oppgaven. Ved innleve
ring skal kandidaten bekrefte at ved
kommende har gjennomført prøven 
alene.
1 uia.no/omuia/fakultet/handelshoeyskolenveduia/

praktiskproeveforrevisorer/tidligereproever

Prøven tilbys hver høst og gjennom
føringen av prøven administreres av 
Handelshøyskolen ved Universitet i 
Agder. (HH UiA)

Kandidaten betaler en prøveavgift 
som skal dekke institusjonens kost
nader knyttet til å gjennomføre prø
ven. Siden prøven ble avholdt første 
gang, har i snitt ca. 250 kandidater 
avlagt denne årlig.

Påmelding til prøven gjøres ved utfyl
ling av registreringsskjema som ligger 
på HH UiAs nettsted2 hvor kandida
ten spesifiserer utdannings og prak
sisgrunnlaget for søknaden og avgir 
en egenerklæring om at vilkårene for 
å gå opp til prøven er til stede.

Dersom det er berettiget tvil om 
kandidaten er kvalifisert, eller kandi
daten selv er usikker på dette, blir 
dette nærmere avklart i kommunika
sjon mellom HH UiA og kandida
ten, hvor også Finanstilsynet i sær
skilte tilfeller blir konsultert.

Normalt er det ca. 5–10 % av de 
som melder seg opp til prøven, som 
avvises i forbindelse med prøving av 
vilkårene for å gå opp til prøven.

De kvalifiserte kandidatene vil få 
tilgang til Inspera som er HH UiAs 
eksamenssystem, der eksamensbesva
relsen skal leveres.
2 uia.no/omuia/fakultet/handelshoeyskolenveduia/

praktiskproeveforrevisorer

Fra kl. 09.00 prøvedagen er prøven 
tilgjengelig i Inspera. Prøven er nor
mert til fire timers arbeidsmengde, 
men kandidatene har frem til 
kl.19.00 til å levere oppgaven.

Sensuren gjennomføres ved sensor
grupper bestående av en statsautori
sert oppdragsansvarlig revisor og en 
statsautorisert revisor ansatt i akade
mia.

Ved ikke bestått prøve informeres 
kandidaten om rett til å få begrun
nelse for karakterfastsettelsen og ret
tigheter ved eventuell klage.

Klage sendes klagesensorene, som da 
er en annen sensorgruppe enn den 
opprinnelige. Klagesensorenes karak
terfastsettelse er endelig, og kan ikke 
påklages.

Ved bestått prøve utstedes prøvebevis 
som sendes kandidatene. Finanstilsy
net får tilsendt en samlet oversikt 
over kandidatene som har bestått 
prøven.

I snitt er det ca. fem kandidater som 
ikke består prøven hvert år. Dette 
lave antallet må sees i sammenheng 
med både muligheten til å bruke 
inntil ti timer på å løse oppgaven, 
tilgangen til hjelpemidler og det 
milde vurderingskriteriet.
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kom men de er eg net til å påta seg re vi
sjons opp drag. Den prak tis ke opp læ
rin gen kan finne sted i Norge el ler i et 
an net EØSland, mens den prak tis ke 
prø ven skal gjen nom fø res i Norge.

Nær me re reg ler om gjen nom fø ring av 
prø ven er gitt i for skrift 24. ap ril 2001 
nr. 433 om gjen nom fø ring av prak tisk 
prø ve for re vi so rer7 og yt ter li ge re re gu
lert i Eks amens in struks med kom men
ta rer fra ned satt eks amens ut valg, fast
satt mars 2005 med end rin ger 10. juni 
2011 og 12. au gust 2016 – til trådt av 
Fi nans til sy net.8

Kom men de lov, for skrift og 
re gu le ring

Et ter lov for slagets § 31 vil det bare 
være en re vi sor ka te go ri frem over, stats
au to ri ser te re vi so rer, slik at Fi nans til sy
net gir god kjen ning som stats au to ri sert 
re vi sor bare til per so ner som opp fyl ler 
ut dan nings kra vet i § 32 i form av en 
opp nådd mas ter grad i regn skap og 
re vi sjon el ler en til sva ren de uten landsk 
mas ter grad, samt opp fyl ler prak sis kra
vet i § 32. og øv ri ge krav som føl ger 
av §§ 33 til 36.

7 lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20010424433
8 uia.no/omuia/fakultet/handelshoeyskolenveduia/

praktiskproeveforrevisorer2

Prak sis kra vets om fang og inn hold
For må let bak prak sis kra vet i re vi sor lo
ven er å sik re at re vi sor har om fat ten de, 
re le vant og va ri ert prak sis i å ut fø re de 
lov be stem te opp ga ve ne re vi sor kan 
ut fø re. Re vi sors prak sis bør der for i 
til legg til det det re vi sjons fag li ge også 
om fat te regn skap, skatt og av gift.

De par te men tet fore slår der for i lov for
slaget til ny § 33 krav om tre års va ri
ert prak sis fra re vi sjon av års regn skap, 
kon sern regn skap el ler til sva ren de 
fi nan si ell rap por te ring.

Det te be tyr at gjel den de krav til va ri ert 
prak sis vi de re fø res og at det fort satt 
stil les krav om at en stats au to ri sert 
re vi sor har ut ført re vi sjon in nen uli ke 
bran sjer.

Vi de re fore slås at minst ett år av opp
læ rin gen må være gjen nom ført et ter at 
ut dan nings kra vet for å bli stats au to ri
sert re vi sor er opp fylt. Det te sik rer 
re vi sor best mu lig ut byt te av prak sis ti
den, sam ti dig som lov for slaget in ne bæ
rer stør re flek si bi li tet enn et ter gjel den de 
rett, hvor det var krav om at minst to av 
åre ne var gjen nom ført et ter at ut dan
nings kra vet var opp fylt.

De par te men tet fore slår ikke krav om 
at prak si sen må være gjen nom ført 
in nen en viss tids pe ri ode før søk na den 
om å bli stats au to ri sert re vi sor. Det te 
er i tråd med gjel den de rett. De par te
men tet vi ser til at kra vet om opp da tert 
kunn skap i ut dan nings kra vet vil bi dra 
til at re vi sor er opp da tert in nen for 
re le van te fag om rå der.

Både ut dan nings kra vet og minst to år 
av den prak tis ke opp læ rin gen må være 
gjen nom ført før prak tisk prø ve kan 
av leg ges, og prak sis må være do ku
men tert både ved frem stil ling til prø
ven og ved søk nad om god kjen ning 
som stats au to ri sert re vi sor.

Prak si sens inn hold
Et ter de par te men tets syn må prak si sen 
for å kun ne god kjen nes in ne hol de minst 
to års prak sis med re vi sjon av regn skaps, 
skatt, og mer ver di av gifts plik ti ge fore
tak.9 De par te men tet pre si se rer at det her 
er snakk om regn skaps plikt et ter regn
skaps lo ven. Det te lig ger i kjer nen av de 
kunn ska pe ne og fer dig he te ne re vi sor 
for ven tes å ha. Det te har også et sam let 
ut valg10 lagt til grunn i sær merk na den til 
§ 33, hvor de ut ta ler at en be ty de lig del 
av prak si sen må om fat te re vi sjon av 
regn skap ut ar bei det et ter kra ve ne i regn
skaps lo ven el ler IFRS.

De par te men tet på pe ker vi de re at den 
prak tis ke opp læ rin gen som et mi ni
mum må be stå av prak sis med re vi sjon 
av fore tak av en viss stør rel se. Pri va te 
re vi so rer re vi de rer i all ho ved sak fore
tak som over skri der gren se ne for re vi
sjons plikt et ter ak sje lo ven § 76, og 
et ter de par te men tets vur de ring ut gjør 
det te et na tur lig min ste krav. For at 
vil kå ret om «sær lig til fel le» skal være 
opp fylt, må prak si sen der for også ha 
be stått i re vi sjon av minst to regn
skaps plik ti ge fore tak som over skri der 
de til en hver tid gjel den de gren se ne for 
re vi sjons plikt et ter ak sje lo ven § 76 (1) 
og for skrift gitt med hjem mel i den ne.

Det føl ger både av gjel den de rett og 
re vi sjons di rek ti vet at prak si sen må 

9 Jf. lovforslaget § 33 første ledd.
10 regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/nyheter/2017/utred

ningmedforslagtilnyrevisorlov/nyrevisorlovutred
ningnr.1frarevisorogregnskapsforerlovutvalget/
id2563681/

Årets prak tis ke prø ve gjen nom fø res 22. ok to ber. 
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fore gå un der vei led ning av en stats au
to ri sert re vi sor. Det er der med den 
stats au to ri ser te re vi so ren som må 
be kref te at den ak tu el le prak si sen er i 
tråd med det som er nevnt oven for. 
Den stats au to ri ser te re vi so ren må også 
be kref te at de re vi der te fore ta ke ne er 
regn skaps, skatt og mer ver di av gifts
plik ti ge, og at de over skri der gren se ne 
for re vi sjons plikt i ak sje lo ven § 76 (1) 
og for skrift gitt med hjem mel i den ne.

Gren sen mot of fent lig re vi sjon,  
her un der sær li ge til fel ler
Minst to år av opp læ rin gen skal fort
satt som ho ved re gel gjen nom fø res i et 
re vi sjons fore tak, men inn til ett av dis se 
åre ne kan i ste det be stå av prak sis fra 
Riks re vi sjo nen, kom mu nal el ler fyl
kes kom mu nal re vi sjon el ler skatte re vi
sjon un der vei led ning av en stats au to
ri sert re vi sor.11

Det te be tyr alt så at prak sis fra Skat te
eta ten og Riks re vi sjo nen kan dekke 
inn til to år av kra vet til tre års re vi
sjons prak sis, men ikke hele prak si sen, 
slik at prak sis fra kom mu nal re vi sjon, 
Riks re vi sjo nen og skatte re vi sjon må 
sup ple res med prak sis fra et god kjent 
11 Jf. lovforslaget § 33 andre ledd.

re vi sjons sel skap for god kjen ning som 
stats au to ri sert re vi sor.

De par te men tet vi ser til at selv om lik
he te ne mel lom pri vat og kom mu nal 
re vi sjon har blitt mind re de siste åre ne, 
er det fort satt for skjel ler som de par te
men tet me ner kan be grun ne en slik 
løs ning som føl ger av gjel den de rett.

De par te men tet vi ser i lik het med 
ut val gets fler tall til at det fort satt er 
sen tralt at en del av prak si sen blir opp
ar bei det hos en stats au to ri sert re vi sor 
el ler re vi sjons sel skap som re vi de rer 
års regn skap for re vi sjons plik ti ge, og 
der virk som he ten er re gu lert av re vi
sor lo ven og un der lagt til syn av Fi nans
til sy net. Vi de re vi ses det til at sel skaps
lov giv nin gen opp stil ler en del krav 
som prak sis fra of fent lig re vi sjon ikke 
gir til strek ke lig er fa ring med, for eks
em pel re vi sors plik ter ved re vi sor
bekref tel ser et ter ak sje lo ven.

Et ter de par te men tets vur de ring in ne
bæ rer den dif fe ren sie rin gen som føl ger 
av gjel den de rett, i ut gangs punk tet en 
for nuf tig av vei ning mel lom hen sy net 
til de kom mu na le re vi sjons en he te nes 
be hov for kom pe tan se, og hen sy net til 

at re vi sjons prak si sen for å bli stats au to
ri sert re vi sor må være re le vant for alle 
de opp ga ve ne god kjen nin gen gir 
ad gang til å ut ø ve.

De par te men tet ser ikke bort fra at gjel
den de rett kan in ne bæ re at re vi sjons
kan di da ter i stør re grad sø ker seg til 
det pri va te, selv om det te ikke er 
do ku men tert. De par te men tet me ner 
imid ler tid at det te ikke i seg selv er 
til strek ke lig be grun nel se til at prak sis
kra ve ne bør end res.

De par te men tet fore slår li ke vel at det tas 
inn en be stem mel se i lo ven om at prak sis 
fra kom mu nal re vi sjon i sær li ge til fel ler 
kan være til strek ke lig for å opp fyl le kra
vet om prak tisk opp læ ring, og at Fi nans
til sy net gis kom pe tan se til å god kjen ne 
at all den prak tis ke opp læ rin gen be står 
av prak sis fra kom mu nal re vi sjon.

De par te men tet vi ser til at det først og 
fremst er i re vi sjons fore ta ke ne at re vi
sor kan opp ar bei de seg prak sis som er 
re le vant for lov fes tet re vi sjon. De par te
men tet me ner der for at god kjen ning 
som stats au to ri sert re vi sor bare kan gis 
når prak si sen fra kom mu nal re vi sjon er 
re le vant for alle opp ga ve ne god kjen
nin gen gir ad gang til å ut ø ve, og må 
her un der in ne hol de re vi sjon av regn
skaps plik ti ge fore tak. Vur de rin gen vil 
måt te ba se re seg på Fi nans til sy nets 
re vi sor fag li ge skjønn.

For at vil kå ret om «sær lig til fel le» skal 
være opp fylt, kre ves det som for an nen 
prak sis et ter for slaget § 33 før s te ledd, 
at prak si sen er va ri ert «med hen syn til 
bran sjer, fore taks stør rel ser og or ga ni se
ring et ter sel skaps lov giv nin gen», jf. 
Ot.prp. nr. 75 (1997–98) pkt. 6.3.5 
s. 57.12 Kra vet må le ses i lys av kra ve ne 
i re vi sjons di rek ti vets ar tik kel 10 om 
va ria sjon og kva li fi sert vei led ning.

Prak tisk prø ve
De par te men tet fore slår i lik het med 
ut val get å vi de re fø re re vi sor lo vens krav 
om at stats au to ri sert re vi sor skal ha 
be stått en prak tisk eks amen. Den ne 
skal prø ve re vi sors evne til å an ven de 
teo re tisk kunn skap i prak sis og do ku

12 regjeringen.no/no/dokumenter/otprpnr75199798/
id120702/

Kommende regulering – § 3-3 Praktisk opplæring

Statsautorisert revisor skal ha minst tre års variert praktisk opplæring i revi
sjon av årsregnskap, konsernregnskap eller tilsvarende finansiell rapporte
ring. Minst ett år av opplæringen skal gjennomføres etter at kravene i § 32 
første til tredje ledd er oppfylt.

Minst to år av opplæringen skal gjennomføres i et revisjonsforetak. Inntil 
ett av disse årene kan i stedet bestå av praksis fra Riksrevisjonen, kommu
nal eller fylkeskommunal revisjon eller skatterevisjon under veiledning av 
en statsautorisert revisor. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne at 
begge årene består av praksis fra kommunal eller fylkeskommunal revisjon 
under veiledning av en statsautorisert revisor.

Statsautorisert revisor skal ha bestått en eksamen som prøver revisors evne 
til å anvende teoretisk kunnskap i praksis og dokumenterer at vedkom
mende er egnet til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon. For å ta 
eksamen må utdanning etter § 32 og minst to år av den praktiske opplæ
ringen være gjennomført.

Departementet kan i forskrift fastsette regler om praktisk opplæring for 
godkjenning som statsautorisert revisor, herunder regler om eksamen etter 
tredje ledd og om dokumentasjon av den praktiske opplæringen.
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men te re at ved kom men de er eg net til 
å ha an svar for opp drag om lov fes tet 
re vi sjon. Både nød ven dig ut dan ning 
og minst to år av den prak tis ke opp læ
rin gen må være gjen nom ført før 
 eks amen kan av leg ges, som en vi de re
føring av gjel den de rett.13

Do ku men ta sjon av opp læ rin gen og 
prak tisk eks amen
Nær me re reg ler om do ku men ta sjon av 
den prak tis ke opp læ rin gen bør even tu
elt gis i for skrift. De par te men tet 
me ner imid ler tid i mot set ning til lov
ut val get at det er de par te men tet og 
ikke Fi nans til sy net som bør gi slik 
for skrift. De par te men tet vi ser til at det 
også vil kun ne av dek kes be hov for å 
sup ple re be stem mel sen om prak tisk 
opp læ ring i for skrift. De par te men tet 
fore slår på den ne bak grunn en for
skrifts hjem mel slik at det i for skrift 
kan gis nær me re reg ler om prak tisk 
opp læ ring for god kjen ning som re vi
sor, her un der nær me re reg ler om 
 eks amen som prø ver re vi sors evne til å 
an ven de teo re tisk kunn skap i prak sis.14

Usik ker het
Da For skrift om re vi sjon og re vi so rer, 
For skrift om gjen nom fø ring av prak

13 Jf. lovforslaget § 33 tredje ledd.
14 Jf. lovforslaget § 33 fjerde ledd.

tisk prø ve for re vi so rer el ler noen Eks
amens in struks ikke er gitt, er det fort
satt stor usik ker het knyt tet til over
gangs reg ler for de som er i prak sis el ler 
i ut dan nings lø pet, og om inn hold, 
ka rak ter krav, hjel pe mid ler og or ga ni se
rin gen av prø ven end res.

Blant an net an tas at eks amens ut val get 
re gu le res og set tes sam men på en ny 
måte, for di ni15 un der vis nings in sti tu
sjo ner til byr mas ter pro gram i regn skap 
og re vi sjon, mot bare to da eks amens
in struk sen ble ut for met.

Vi de re kan det ten kes at «til gangs ti
den» til eks amen i stør re grad sam ord
nes med eks amens ti den, at inn hol det i 
prø ven end res for i økt grad å in klu
de re også de øv ri ge pro fe sjons fa ge ne i 
til legg til re vi sjon, el ler at kra vet til 
be stått sam ord nes med Ckra vet som 
lov ut val get fore slår vi de re ført for de 
teo re tis ke eks ame ne ne som fø rer frem 
til stats au to ri sa sjon.

Opp sum me ring

Prak tisk prø ve for re vi so rer ble inn ført 
i Norge gjen nom EØSav ta len, og 
Re vi sjons di rek ti vet kre ver fort satt en 

15 revisorforeningen.no/omrevisjon1/studiestederinorge/

slik fag eks amen som en del av prak sis
kra vet for å bli god kjent av Fi nans 
tilsynet som re vi sor.

Som et ledd i ny re vi sor lov er der for 
prak tisk prø ve fore slått vi de re ført i stor 
grad i overenstemmelse med da gens 
retts til stand.

En hel het lig gjen nom gang og sam
men lig ning av da gens og kom men de 
retts til stand, vi ser imid ler tid end rin ger 
og uklar het som bør være av in ter es se 
for både kan di da ter, ar beids gi ve re og 
re gu la to ris ke myn dig he ter.

Den stør ste end rin gen er an ta ge lig at 
det er mu lig å frem stil le seg til prø ven 
selv om to av prak sis å re ne lig ger for ut 
for at man har be stått ut dan nings kra
vet, mens den stør ste usik ker he ten 
knyt ter seg til over gangs reg ler for de 
som er i ut dan nings el ler prak sis pe ri
oden og også knyt tet til prø vens inn
hold og gjen nom fø ring.

Det te er for hold som må av kla res hur
tig et ter at ny lov er satt i kraft, med 
sik te på prø ving av vil kår for å gå opp 
til prak tisk prø ve høs ten 2021.

Kom mu ni ka sjons råd gi ver
Jan na Myerscough Aar vik
Man ager i PwC

Li ke stil ling i Norge:

Be ve ger seg  
i skil pad defart
– Norge har so vet i li ke stil lings ti men. Det vik tig ste nå er å få le del sen i nors ke be drif ter og 
or ga ni sa sjo ner til å set te seg gode mål, sier Eli Moe-Hel ge sen, le der for re vi sjon i PwC. Ny 
un der sø kel se vi ser at vi har ram let ned fra 2. til 6. plass når det gjel der li ke stil ling i Norge.

PwCs un der sø kel se Wom an in Work 
Index må ler år lig li ke stil lings grad i de 
uli ke OECDlan de ne. Norge har i 
man ge år lig get på and re plass rett et ter 
Island, men de siste to åre ne har vi 
ram let ned fra pal len, og i år lig ger 

Norge på 6. plass et ter land som New 
Zealand, Slo ve nia og Lu xem bourg.

– Norge har ikke blitt dår li ge re, men 
det står nær mest stil le. Det gjør at fle re 
land klat rer for bi oss på ran ge rin gen 


