
Til  

• NKRFs bedriftsmedlemmer ved daglige ledere. 

• Komiteledere  

Etter at den nye revisorloven med tilhørende forskrift trådte i kraft 1. januar 2021, er det 
gjort ytterligere avklaringer med Finanstilsynet. Samtidig har vi – ut fra søknader som er 
sendt Finanstilsynet fra ansatte i kommunal revisjon – dannet oss en oppfatning av hvilke 
krav som stilles til slike søknader. Nedenfor følger informasjon om hva som skal til for å bli – 
og opprettholde tittelen som – statsautorisert revisor. Vi oppfordrer til å videresende denne 
informasjonen til ansatte i deres virksomheter. 
 
Denne e-posten sendes også til sekretariatene – da vi mener det nyttig for alle medlemmer i 
NKRF å vite hvilke krav som stilles.  
 
Hva skal til for å bli - og opprettholde tittelen som - statsautorisert revisor? 
 
Innledning 
Revisorloven som ble vedtatt av Stortinget i 2020 sikrer at praksis fra kommunal revisjon og 
Riksrevisjonen likestilles med praksis fra privat revisjon.  
 
I etterkant av Stortingets vedtak og lovens ikrafttredelse, har NKRF og Riksrevisjonen fått 
viktige avklaringer fra Finanstilsynet. Nedenfor følger en oppsummering av regler og krav til 
deg som er statsautorisert revisor eller som skal søke godkjenning som statsautorisert 
revisor med revisorregisternummer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det er mange sammenfallende regler i revisorloven og 
NKRFs regler for etterutdanning, er det revisorlovens krav det redegjøres for nedenfor.  

Praksis 
For å kunne få godkjenning som statsautorisert revisor må man ha fullført tre år med praksis. 
Nytt i den nye loven er at praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen er godkjent som 
praksis på linje med praksis fra revisjonsforetak.  

Praksisen må ha vært under veiledning av en statsautorisert revisor med 
revisorregisternummer.  

Det finnes unntak fra dette praksiskravet, ved at inntil ett års praksis fra internrevisjon, 
skatterevisjon, utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven m.m. kan godkjennes som 
ett av de tre årene. Videre er det slik at praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen uten 
veiledning fra statsautorisert revisor kan godkjennes med inntil ett år. 

Dette betyr at av de tre årene man har med praksis fra kommunal revisjon eller 
Riksrevisjonen, må minst to av disse ha vært under veiledning av en statsautorisert revisor 
med revisorregisternummer. Det er ikke krav til formell stilling til den som er veileder, men 
det er viktig at kravet til kyndig veiledning er reelt, og at veileder har nødvendig innflytelse 
på utførelsen av revisjonen. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1998-07-17-56&data=05%7C01%7Ctorbjorn.berglann%40konsek.no%7C0cbd081a872d4cf308a008daa772eda6%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C638006409315529455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=da99t5bC80CErhcLX9lSsgwGKVUv1WN%2F64xMfolVFng%3D&reserved=0


Det er krav til variasjon i praksisen. I loven står det at praksisen må være variert og omfatte 
minst seks ulike bransjer. Praksis fra ulike tjenesteområder i en kommune, og fra 
kommunale selskaper m.m. vil kunne telle som ulike bransjer. Det er viktig at denne 
variasjonen av praksis dokumenteres godt i søknadene.  

Når det gjelder de som har bachelorgrad i revisjon med oppfylt karakterkrav, gjelder 
særskilte overgangsregler som medfører at de vil kunne få godkjenning som statsautorisert 
revisor hvis de søker innen 31. desember 2025. Se forskrift om revisjon og revisorer § 1-5.  

Etterutdanning 
Loven sier at alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning og ha 
revisorregisternummer. Har du ikke revisorregisternummer, må du søke Finanstilsynet om 
dette. Det må i søknaden dokumenteres at etterutdanningskravet er oppfylt.  

Frist for å sende søknad er 31. desember 2023 hvis du skal beholde tittelen din etter 2023. 

Statsautoriserte revisorer skal ha gjennomført 120 timer relevant etterutdanning i løpet av de tre 
foregående kalenderårene eller i løpet av det inneværende og de to foregående kalenderårene. Som 
relevant utdanning regnes 

• strukturert opplæring (må være innenfor fagkretsen i masterstudiet i regnskap og 
revisjon). 

• undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet 
fagstoff, deltagelse i faglig utvalgsarbeid, sensur ved eksamen, kvalitetskontroll og 
likeverdig aktivitet med inntil 30 timer. 

Den strukturerte opplæringen skal være tilstrekkelig og må minst dekke de fem fagområdene  

• finansregnskap 

• revisjon 

• verdsettelse og analyse 

• skatte- og avgiftsrett 

• foretaksrett.  

Det er ikke lenger faste krav til antall timer innen hvert enkelt fagområde, men det er krav 
om at en stor del av de 90 timene med strukturert opplæring må være innenfor de nevnte 
fagområdene. 

Det er opptil den enkelte selv å vurdere hva som er tilstrekkelig opplæring. Du kan ta hensyn 
til behovet i din jobb, men må opprettholde fagkompetansen innenfor alle fagområdene 
som er nødvendige for å kunne utføre revisjonsoppdrag.  

Strukturert opplæring kan gis av flere, men det er viktig at slik opplæring er godt 
dokumentert og at arrangøren utsteder kursbevis. Egen virksomhet kan også arrangere slik 
opplæring. 

  



Vi viser ellers til informasjon på Finanstilsynets hjemmesider: 

https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/ 

Vennlig hilsen  

Rune Tokle 

daglig leder 
 
mobil: 977 38 557 
 

 
 
NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 
Postadresse: Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo  
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, 6. etasje, 0161 Oslo  
Telefon: +47 23 23 97 00  
E-post: post@nkrf.no   
Org. nr.: 975 450 694 MVA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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