Regnskapsfører
Det er nå godt over ett år siden livene våre ble snudd på hodet. Mange ble sendt på
hjemmekontor, noen måtte stenge døra på bedriften sin, mens andre holdt det gående
og knapt har merket på økonomien at vi har levd i en pandemi. For noen regnskapsførere har de nye oppgavene blitt mange, mens andre har hatt et relativt vanlig regnskapsår. Pluss har spurt flere regnskapsførere om hvordan året har vært for dem.
Tekst: Liv Berit Karlsen, kommunikasjons- og markedsrådgiver i Økonomiforbundet
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INGER SMÅGÅRD
Daglig leder og autorisert regnskapsfører
ved Hegra Regnskap
Hvordan har det siste året vært som
regnskapsfører?
– Det har vært et annerledes år for alle
og vi har hatt fokus på å være til stede for
kundene, spesielt de som har vært hardt
rammet av pandemien. Vi har brukt mye
tid på bistand i forbindelse med permitteringer og søknader på forskjellige
kompensasjonsordninger. Utsatte frister
har kommet godt med når vi i perioder har
måttet prioritere andre arbeidsoppgaver.
Hvordan har året vært for dine kunder?
– For mange av våre kunder har virksomheten gått som normalt, men vi har noen
bransjer som året har vært tøft for. Det
gjelder f.eks overnatting/servering og taxi.
Vi har også hatt konkurser, men færre enn
vi forventet for ett år siden. Det er faktisk
ganske imponerende hvordan enkelte har
greid å tilpasse seg en ny hverdag raskt
og hva de har gjort for holde virksomheten
i gang.
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Når du ser tilbake på korona-året, hva
skulle du ønske var annerledes for
regnskapsfører, for eksempel kompensasjonsordninger, frister, merarbeid?
– Vi er godt fornøyde med måten våre
bransjeorganisasjoner har fulgt opp og
informert om ulike tiltak som er iverksatt
for å hjelpe næringslivet gjennom krisen.
Det har vært en trygghet og til stor hjelp
for oss. Så kan vi sikkert diskutere hvor
godt eller hvor dårlig enkelte kompensasjonstiltak har truffet og det er lett å se
i ettertid. I det store og hele har mange
næringsdrivende fått god hjelp, mens
noen har ramlet mellom alle stoler. Som
regnskapsførere har vi måttet prioritere
litt om på arbeidsoppgavene, men utsatte
innleveringer har vært til god hjelp og vi
har ikke opplevd det problematisk å rekke
fristene.
Hvis du skal gi et tips til dine kunder, hva
er det?
– Hold ut, det blir snart bedre! Føles det
tungt å drive virksomheten nå så ikke nøl
med å ta kontakt med oss. Vi er her for
deg.
Hvis du skal gi et råd til skatteetaten og
andre off. instanser – hva er det?
– Fortsett det gode samarbeidet med oss
regnskapsførere og sørg for å få tatt de
aktørene som har utnyttet kompensasjons- og tilskuddsordningene urettmessig.
Hvor lenge tror du økonomien til
bedrifter vil preges av koronapandemien?
– Umulig å si, det er veldig avhengig av
bransje og hvor lenge vi må leve med
restriksjoner.
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EVELYN HONNEMYR
Autorisert regnskapsfører ved Vekstra
Regnskap Øvrebø AS
Hvordan har det siste året vært som
regnskapsfører?
– Siste år som regnskapsfører har vært
litt ekstra utfordrende. Hos oss har noen
vært på kontoret og noen på hjemmekontor. Hjemmekontor, lærer for barn, og
dette i en krevende tid med årsoppgjør.
For noen fungerer dette greit men for
andre er det ikke så lett å få til å fungere.
Det har vært utfordrende av den grunn at
arbeidsstokken har vært varierende. Noen
må være hjemme med barn pga. koronatester, stengte skoler, vente på svar, tester,
hva skjer med skolen barnet mitt går på
osv. Det er ikke alle som har tilrettelagt
arbeidsplass hjemme, så derfor varierende arbeidskapasitet. Det har i perioder
derfor blitt mer arbeid på noen. Men jeg vil
virkelig gi en honnør til alle fordi alle har
gjort så godt de har kunnet.
Hvordan har året vært for dine kunder?
– Jeg tror at for kundene så har det stort
sett gått som vanlig. Men noen kunder har
nok merket at de har måttet vente litt mer,
men kundene har vist god forståelse.

i en pandemi
vante og det var få som hadde grunnlag for
kompensasjonsordningen. Vi fikk jo en grei
frist på skattemeldingene, og det gjorde at
merarbeidet gikk greit.

Når du ser tilbake på korona-året, hva
skulle du ønske var annerledes for
regnskapsfører, for eksempel kompensasjonsordninger, frister, merarbeid?
– Først vil jeg si at vi ble veldig fornøyde
med at frist for skattemeldingen ble utsatt
til 31.08., noe jeg mener den burde vært
i år også da sitasjonen er ganske lik som
fjoråret. Så skulle jeg ønske at de hadde
satt ned arbeidsgiveravgiften for mer enn
en termin. Dette var et tiltak som hjalp
alle, og får en ganske lik effekt for alle.
Hvis du skal gi et tips til dine kunder, hva
er det?
– Et godt tips til kunder er at de er påpasselig med å levere oss alt, om de
er digitale eller papirbaserte kunder.
Og, ikke minst levere i god tid.
Hvis du skal gi et råd til skatteetaten og
andre off. instanser – hva er det?
– Utsett frist innlevering skattemelding
i år også til 31.08. uten at vi må søke. Gi
lavere arbeidsgiveravgift i flere perioder,
og gi kompensasjon for de som må være i
karantene og ikke har mulighet til å jobbe
hjemmefra.
Hvor lenge tror du økonomien til
bedrifter vil preges av koronapandemien?
– Den vil nok merkes så lenge det er
epidemi, det er lønn som til stadighet
bedrifter må forskuttere før de kan søke
refusjon.

Hvis du skal gi et tips til dine kunder, hva
er det?
– Følg med, sammen med oss, på hva som
finnes av muligheter og hva de må passe
på for å følge pålegg og krav fra offentlige
myndigheter.
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KARI HØIDALEN
Styreleder i Økonomiforbundet og regnskapskonsulent ved Rising Regnskap
Hvordan har det siste året vært som
regnskapsfører?
– Det siste året har vært preget av at det
er vanskelig å kunne møte folk, hos oss
foregår mye av kontakten ved besøk på
kontoret vårt, folk kommer innom med
bilag og spørsmål som dukker opp i
hverdagen. Jeg bruker lite Teams, men
det blir vel mer etter hvert. Det er jo også
avhengig av om man har mye elektroniske
regnskap, og det ligger vel litt i dette svaret at bak meg står det mange permer.

Hvis du skal gi et råd til skatteetaten og
andre off. instanser – hva er det?
– Jeg tror det kan være lurt å lytte til de
som utfører arbeidet og som skal ferdigstille alle oppgavene. Når det er sagt
syntes jeg at vi har en ganske god dialog
med skatteetaten.
Og at den må vi bare fortsette å ha.
Hvor lenge tror du økonomien til
bedrifter vil preges av koronapandemien?
– Her er det mange ulike ting som spiller
inn og vi vil nok merke dette i lange tider.
Vi har næringer som «ligger med brukket
rygg» og vi har de som tjener penger på
covid-19. Jeg tror også at disse tiltakspakkene som er kommet har truffet både
bra og mindre bra.

Hvordan har året vært for dine kunder?
– Det er ikke så mange som har måtte
stenge ned. Er man bonde med dyr så går
det jo i vante spor og driver man brøyting
må man jo brøyte som vanlig. Og noen har
hatt jobb nesten som vanlig.
Når du ser tilbake på korona-året, hva
skulle du ønske var annerledes for
regnskapsfører, for eksempel kompensasjonsordninger, frister, merarbeid?
– Personlig så syntes jeg mye går i det
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STÅLE ESPEVIK
Daglig leder og autorisert regnskapsfører
ved HG Regnskap.
Hvordan har det siste året vært som
regnskapsfører?
– Varierende. Stort sett greit, ingen krise
for oss. En del hjemmekontor og lite fysisk
kundekontakt, særlig i fjor vår. Savnet dialogen med kundene i forbindelse med årsoppgjøret. Blir ikke det samme på telefon
og digitale flater. Nå er vi inne i en periode
der enkelte har hjemmekontor. Kundene
får komme inn til oss på kontorene våre
dersom de har munnbind og har spritet
hender. Alle ansatte her har for øvrig egne
kontor, noe som har gjort det enklere med
avstand og renhold.
– Det største problemet er kanskje mangel
på sosiale ting blant de ansatte. Vanskelig
å gjennomføre i pandemien.
– Oppsummert har vi sluppet enkelt i fra
det her hos oss. Vi kan jobbe hvor som
helst med den daglige regnskapsføringen.
Og når det gjelder rådgivning, må vi bare
være flinke å ta i bruk nye verktøy for
kommunikasjon.
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Hvordan har året vært for dine kunder?
– Vår kundemasse er i stor grad landbrukskunder. De har etter min oppfatning
klart seg godt. Opplever for første gang på
lenge et ganske positivt omdømme og har
fått levert mer produkter enn vanlig siden
det kommer mindre fra utlandet. Enkelte
andre virksomheter har slitt på grunn av
manglende oppdrag og nedstenging.
Når du ser tilbake på korona-året, hva
skulle du ønske var annerledes for
regnskapsfører, for eksempel kompensasjonsordninger, frister, merarbeid?
– Jeg er fornøyd med håndteringen og de
utsatte fristene som etter hvert kom.
Hvis du skal gi et tips til dine kunder, hva
er det?
– Det varierer fra kunde til kunde. For å
komme med et råd som kan gjelde alle,
må det være at de tar kontakt så tidlig som
mulig dersom det dukker opp ting som
lager kluss i maskineriet. Å komme i dialog enten med oss eller det offentlige på

et tidlig tidspunkt kan spare dem for mye
trøbbel og unødvendige utgifter.
Hvis du skal gi et råd til skatteetaten og
andre off. instanser – hva er det?
– Det virker som om det er vanskelig for
den enkelte å komme i kontakt med dem.
Dette er ikke problem for oss som har eget
telefonnummer for regnskapsførere, men
jeg hører stadig om kunder som sliter.
Hvor lenge tror du økonomien til
bedrifter vil preges av koronapandemien?
– Vanskelig å si, men regner med at for
mange vil dette merkes langt inn i 2022.

