
  
 

Kurs i økonomiforståelse for styremedlemmer i AS  
Indre Finnmark Utviklingsselskap AS vil i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby kurs i 

økonomiforståelse for styremedlemmer i AS. Kurset er lagt opp slik at de som ønsker det kan 

ta det som et høyskolekurs og få eksamen og godkjent 7,5 studiepoeng. De som ønsker å 

gjennomføre kurset uten å ta eksamen kan gjøre det og vil få kursbevis for deltakelse.  

Målgruppe: Alle som i dag sitter i styrer i AS, samt alle som ønsker å sitte i aksjeselskap 

styrer. 

Krav til forkunnskap: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset gir opplæring i 

teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser.  

Kursarrangør: Handelshøyskolen BI 

Egenandel for bedriftene: kr 6 000 + reise og opphold i forbindelse med samlingene. 

Tidspunkt for samlingene:  

1. samling: 27. – 29. januar 2012  

2. samling: 09. - 11. mars 2012 

Sted for samlingene:  

1 samling Lakselv 

2 samling Tana/Nesseby 

Mål med kurset: 

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha god kjennskap til det ansvaret som kreves av 
styremedlemmer, og særlig forstå hvilket økonomisk ansvar et styremedlemskap kan 
innebære. Videre skal kursdeltagerne ha gode kunnskaper om sentrale rapporter som er 
vanlig for ledelsen å benytte for å rapportere de økonomiske sidene av en virksomhet til 
styret. I tillegg vil deltagerne få kunnskap om ulike typer beslutninger som et styre kan få til 
behandling, og hvordan tolke et beslutningsgrunnlag.  
 

Omfang av kurset:  

Kurset skal gå over to samlinger med til sammen 46 timer 

  



  
Emneoversikt 

 Styremedlemmers ansvar i tilknytning til økonomisk styring, og mangelfulle sådan, av 
virksomheten 

 Resultatregnskapet, balansen og kontantstrømsoppstillingen 

 Grunnleggende prinsipper som basis for et regnskap 

 Grunnleggende økonomiske begreper 

 Ulike økonomiske styringsverktøy (herunder budsjett, BSC, etc..) 

 Ulike beslutningsverktøy og beslutningsgrunnlag 

 Resultatanalyser av ulike typer 

 Likviditetsanalyser 

 Investeringsanalyser 

 Utvikling av metodikk for å ta gode beslutninger 

 Verdivurdering av virksomheter 

 Kommunikasjon med ulike finansieringsvirksomheter; herunder banker og venture 
selskaper 

 Kommunikasjon med andre interessenter vedrørende økonomiske problemstillinger 

Påmelding for kurset: 

Indre Finnmark Utviklingsselskap AS v/Veslemøy K Dahl 

Epost: veslemoy@ifu.no  

Tlf.: +47 95850804 

Tidsfrist for påmelding: 13. januar 2012 

IFU har søkt om finansiering av prosjektet og gjennomføring av kurset fordrer 

finansiering.  
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