Hva er autorisasjonen din verdt?
I Økonomiforbundet får vi av og til spørsmål som vi
tenker at andre også lurer på.
Hvor mye som er vanlig å gi i autorisasjonstillegg
er et slikt spørsmål.

To kontor venter med autorisasjonstillegg
til den autoriserte regnskapsføreren også
blir oppdragsansvarlig. Ved ett kontor
praktiserer de tillegg både ved autorisasjon og så ytterligere et tillegg ved
oppdragsansvar.
Andre typer ansvarstillegg
Seks av kontorene svarer at de også har
andre typer ansvarstillegg i sin lønnspolitikk. Eksempler som oppgis er funksjoner
som avdelingsleder, teamleder, system
ansvarlig, lønnsansvarlig, GDPR-ansvar-
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Spørsmålet kommer ofte fra ansatte som
nylig har oppnådd autorisasjon og som
lurer på hva det er realistisk å forvente. Vi
snakker også med mange daglige ledere
som lurer på om de har lagt seg på et
riktig nivå i forhold til resten av regnskapsbransjen.
Undersøkelse
På bakgrunn av at vi over en periode har
snakket med flere som lurer på dette,
bestemte vi oss for å spørre medlemmene
våre om tilbakemelding på dette. Derfor
sendte vi ut en undersøkelse til daglige
ledere på regnskapskontor som enten har
et personlig medlemskap, eller tilknytning
gjennom et bransjemedlemskap. Undersøkelsen ble også purret i et nyhetsbrev.
Hva spurte vi om?
I undersøkelsen spurte vi hvor mye regnskapskontoret gir i autorisasjonstillegg til
ansatte som oppnår autorisasjon. Vi spurte
også om dette beløpet varierer, eller om
det er et fast beløp hver gang en ansatt
blir autorisert. Vi spurte også om autorisasjonstillegget gis når den ansatte oppnår
autorisasjon, eller om kontoret venter med
å gi et slikt tillegg til den ansatte også blir
oppdragsansvarlig.
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representativt utvalg av våre medlemmer.
Vi velger likevel å dele den informasjonen
vi har fått inn, fordi vi mener tallene gir et
innblikk i hvordan dette håndteres i deler
av regnskapsbransjen.
Hva svarte dere?
Vårt inntrykk før vi sendte ut undersøkelsen er at det gis et autorisasjonstillegg,
men at tillegget varierer en del mellom
kontorene. Dette inntrykket ble bekreftet
av de tilbakemeldingene som ble gitt.
Samtlige kontor bekreftet at det gis en
form for lønnstillegg for dette ansvaret.
Hvor mye lønnstillegget er, og hvordan det
beregnes og praktiseres, varierer.
Hvor mye?
Fem kontor svarer at de gir autorisasjonstillegget som et fast kronetillegg. Mellom
disse fem kontorene varierer dette faste
kronetillegget mellom 30 000 kroner og
60 000 kroner.

I tillegg til praksis rundt autorisasjonstillegget, spurte vi om kontoret praktiserer
andre former for ansvarstillegg, eksemplifisert med fagansvar eller lønnsansvar. Vi
spurte også på hvilket nivå et slikt tillegg
eventuelt ligger.

Tre kontor oppgir at de har en lønnspolitikk hvor den ansatte flyttes på lønnsstigen
når man oppnår autorisasjon. Hvor mye
autorisasjonstillegget blir i praksis, kan
dermed variere med hvor stor avstand
det er mellom trinnene på lønnsstigen,
og hvordan den ansatte lå plassert før
autorisasjon. Disse kontorene beskriver at
autorisasjonstillegget hos dem oftest ligger rundt 40 000 kr og 55 000. Et av disse
har variasjoner mellom 30 000 og 55 000
kroner, avhengig av ansienniteten til den
som får tillegget.

Få svar
Undersøkelsen ble sendt ut i januar, og ble
purret en gang. Dessverre fikk vi ikke så
mange svar som vi håpet. Vi har fått tilbakemelding fra 15 regnskapskontor. Kontorene som har svart varierer i størrelse, og
undersøkelsen sier oss noe om praksis på
dette området for en del av våre medlemmer. Vi skulle gjerne hatt flere kontor
å dele informasjon fra. Dette er ikke et

Fire kontor oppgir ikke noe konkret
autorisasjonstillegg, men oppgir i stedet
lønnsforskjellen mellom de autoriserte
regnskapsførerne og regnskapskonsulentene på kontoret. Her må det presiseres
at det dermed kan være andre faktorer
som ligger til grunn for lønnsforskjellene.
Har man for eksempel flere år på rad
forhandlet fram prosenttillegg i de lokale
lønnsforhandlingene, vil en autorisert
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lig, HR-ansvarlig, landbruksansvarlig,
aksjeselskapsansvarlig, enkeltpersonforetaksansvarlig etc. Noen av disse kontorene
oppgir at de har mange ulike former for
fagansvar. Andre har færre inndelinger og
større ansvarsområder. Ansvarstillegget
varierer fra det laveste på 10 000 kroner
for mindre ansvarsområder til det høyeste
på 78 000 kroner. Oftest oppgis beløp
mellom 25 000 kroner og 35 000 kroner.

autorisasjonstillegget, forteller at alle
de autoriserte regnskapsførerne har
andre fagansvar til stillingene deres, og
at godtgjørelsen for dette ligger bakt inn i
autorisasjonstillegget.
Seks kontor svarer at de ikke bruker den
type ansvarstillegg til andre funksjoner,
mens resten ikke har besvart denne delen
av undersøkelsen.

Ett kontor, som også var av de som lå
høyt i forhold til andre på det faste

regnskapsfører med høy lønn få et høyere
kronetillegg hvert år enn en regnskapskonsulent med lavere lønn. Dermed vil
lønnsavstanden mellom stillingstypene
øke over tid. Anvendes det individuelle
tillegg i lønnsforhandlingene, kan det
også ligge andre vurderinger til grunn for
lønnsnivået til den enkelte.
Dette tatt i betraktning, forteller disse fire
kontorene om en lønnsavstand på et sted
mellom 60 000 og 85 000 kroner. Altså
en lønnsforskjell som til sammenligning
ligger i øvre sjikt og over beløpet til de
kontorene som oppgav et fast kronetillegg
i autorisasjonstillegg.
Til sammenligning er lønnsforskjellen
mellom gjennomsnittslønnen til en regnskapskonsulent og en autorisert regnskapsfører, uavhengig av ansiennitet for
begge stillingstyper, på landsbasis, 80 260
kroner i våre helt ferske tall etter lokale
forhandlinger i 2019.
Flere kontor oppgir at det gjøres en
konkret vurdering i det enkelte tilfelle når
noen blir autorisert, og at denne vurderingen da også henger sammen med
hvor høyt vedkommende ligger i lønn før
autorisasjonen kom på plass. Andre kontor
forteller at tillegget vil variere fordi lønnen
til de ikke-autoriserte varierer, men at
alle de autoriserte regnskapsførerne på
kontoret tjener det samme.
Ved autorisasjon eller oppdragsansvar?
Av de 15 kontorene som har svart på
undersøkelsen vår, svarer seks kontor at
autorisasjonstillegget gis umiddelbart
etter at den ansatte fikk sin autorisasjon.
Ytterligere fem kontor presiserer at alle
de autoriserte regnskapsførerne blir oppdragsansvarlige når de blir autorisert, så
tidspunktet for dette sammenfaller.

MEDLEMSBLAD NR 1 - 2020

9

