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Sidene er forfattet av:

Fag bø ker med ra batt

Alle våre med lem mer får be ty de li ge ra bat-
ter på fag bø ker ut gitt av Re vi sor for en in-
gen. Logg inn og be still di rek te på revisor-
foreningen.no – da vil du også se dine 
ra bat ter.

Fin ner du ikke det du er ute etter på 
revisorforeningen.no? Prøv en av våre 
man ge sø ke mo to rer – log ger du deg inn 
før du star ter sø ket, får du fle re treff.

Fri tekst søk•	
Øverst til høy re på revisorforeningen.no fin-
ner du fritekstsøkefeltet – her fra sø ker du på 
hele nett ste det. Skriv inn et ord fra ar tik ke-
len du sø ker etter. Du vil få opp for slag på 
ord som fin nes på nett ste det etter hvert som 
du skri ver i fritekstfeltet – velg ett av ord for-
sla ge ne, el ler skriv fer dig or det du vil søke 
på og trykk en ter. Du kan også søke på fle re 
ord sam ti dig, men da vil det ikke kom me 
opp noen ord for slag – skriv or de ne etter 
hver andre og trykk en ter.

Du kan filt re re sø ke re sul ta tet hvis du får 
man ge treff – filt re ring kan gjø res ved å 
huke av ka te go ri er og/el ler tids rom i høy re 
ko lon ne. Du kan også vel ge å vise sø ke re-
sul ta tet med kun ar tik ke lens tit tel, el ler 
med både tit tel og in gress.

Søk i fag ny he ter•	
Un der «Fag lig in for ma sjon» er det et eget 
sø ke felt som hjel per deg å fin ne fag ar tik ler du 
er ute etter. Her kan du sor te re ar tik ler etter 
«Fag om rå de», «Kil de» og/el ler «Tids rom».

Søk etter bø ker•	
Un der «Bøker og tids skrif ter» – «Bokover-
sikt og bokbestilling» er det en egen sø ke-
mo tor hvor du kan søke på bok tit tel, el ler 
sor te re hele bok lis ten etter fag om rå de.

Søk etter kurs•	
Un der «Kurs og kon fe ran ser» – «Kursover-
sikt og -på mel ding» kan du sor te re våre 
kurs etter fag om rå de, etter re gi on og/el ler 
søke på kurstittel.

Søk etter re vi sjons fir ma•	
Un der «Om re vi sjon» fin ner du me ny en 
«Finn en re vi sor» – her kan du søke etter 
re vi sjons fir ma er etter fir ma navn, fyl ke og/
el ler kom mu ne.

Søk FAQ i spør re tje nes ten•	
Or di næ re- og prak sis med lem mer som 
log ger seg inn på spør re tje nes ten har en 
egen sø ke boks i venst re marg hvor man 
kan søke etter ofte stil te spørs mål med svar 
fra fag av de lin gen. Skriv inn sø ke ord, el ler 
velg en av ka te go ri ene un der «Fag spørs-
mål» og se de FAQene som er pub li sert.

Søk i nett ut ga ven av Re vi sjon og •	
Regn skap

Le ter du etter en ar tik kel som har vært pub-
li sert i Re vi sjon og Regn skap? Da kan du 
en ten gjø re et fri tekst søk på revisorforenin-
gen.no og filt re re sø ke re sul ta te ne på ka te go-
ri en «Nett ut ga ve Re vi sjon og Regn skap», 
el ler gå di rek te til «Nett ut ga ve Re vi sjon og 
Regn skap» og fore ta et fri tekst søk, el ler søke 
RR-ar tik ler etter for fat ter el ler emne.

Spør re tje nes ten  
på web
Tje nes ten kan bru kes av alle or di-
næ re og prak sis med lem mer i Re vi-
sor for en in gen. For å få til gang må 
du være på log get med ditt per son-
li ge bru ker navn (med lems num-
mer) og pass ord.

Glemt el ler end re ditt pass ord?
Har du glemt, el ler øns ker du å end re ditt pass ord for på log ging til revisorforeningen.no? 
Trykk «Logg inn» øverst i høy re hjør ne på våre hjem me si der – velg «Glemt/end re pass-
ord» og fyll inn ditt med lems num mer. Du vil der etter mot ta en e-post med link som må 
ak ti ve res for å re gi stre re nytt pass ord. NB! Passordet blir sendt til den e-post ad res sen som 
er re gi strert i vårt medlemssystem.

Man ge sø ke mu lig he ter på revisorforeningen.no

Medlemsfordeler

Som medlem i Revisorforeningen har du 
og ditt firma tilgang til en rekke fordelsav-
taler. Blant disse er:

Nordic Insurance Brokers AS•	  
Forsikringer – for bedrift og privat
Quality Broker AS•	  
Profesjonsansvarsforsikring for reviso-
rer og regnskapsførere
Storebrand •	
Tjenestepensjon og banktjenester
24SevenOffice •	
Regnskapssystem i skyen og Hult og 
Lillevik lønn
Lederkilden •	
Rådgivningsverktøy for revisor
Sticos •	
Regnskapsførermetodikk, årsoppgjør, 
personal, faglig info – oppslag og spør-
retjeneste
Info Tjenester•	  
Personal, arbeidsmiljølov, trygd, lønn 
mv. – oppslag og spørretjeneste
RavnInfo •	
Foretaksinformasjon, kreditt- og regn-
skapsinformasjon på nett – del av AAA 
Soliditet/Dun & Bradstreet
Purehelp.no •	
Foretaksinformasjon, kreditt- og regn-
skapsinformasjon på nett, herunder 
omfattende spørretjeneste
Idium •	
Web-bransjeløsning – enkelt på nett

Mer om medlemsfordelene finner du  
i Verktøykassen på revisorforeningen.no
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Nye med lem mer  
15. mars – 17. ap ril

Med lem mer med re vi sor god kjen ning
Lars Klyve, 1980, (Reg. rev.), Re vi sjon Voss AS
Es pen Kløv stad, 1981, (Reg. rev.), Ernst & Young
Ole-Pet ter Han sen, 1979, (Stat. aut.),  

Ernst & Young
Jør gen Ei lert sen, 1972, (Stat. aut.),  

Ernst & Young
An ders Nord stad, 1974, (Stat. aut.),  

Ernst & Young
Tho mas Langsholt, 1973, (Reg. rev.),  

Ernst & Young
Rag nar Skjel let, 1967, (Reg. rev.), Sand berg  

Re vi sjon
Ter je Hat le berg, 1982, (Reg. rev.), KPMG
Hil de Hans sen, 1977, (Reg. rev.), E.A. Smith Bygg
Jo stein He den stad, 1977, (Stat. aut.), De loit te

Prak sis med lem mer
Han ne Bak ken Tan gen, 1987, Re vi sjon  

Midt-Nor ge IKS
Sti ne Ma rie Møl le rop, 1987, Ernst & Young AS
Da ni el An ton sen, 1986, Ernst & Young AS
Per Arild Kvar me, 1983, Ernst & Young AS
Gjer mund Hau gen, 1983, Ernst & Young AS
Ra min Lot fi, 1978, IHS Re vi sjon & Regn skap
Mar tin Sten Gjer de, 1985, PwC

Den norske Revisorforening (DnR) har 
5 000 medlemmer i privat og offentlig 
revisjon, i regnskapsførervirksomhet, 
næringslivet, offentlig forvaltning og un-
dervisning. DnR har 32 ansatte og holder til 
i moderne lokaler i Indekshuset, Solli Plass 
i Oslo. 

Søknader ønskes 
senest 1. juni. 

Nærmere opplysninger om oss finnes på 
www.revisorforeningen.no. 
Søknad med CV sendes til 
harald.brandsaas@revisorforeningen.no.

Vi søker en yngre revisor som rådgiver. Stillingen vil omfatte faglig 
veiledning av våre medlemmer, deltakelse i arbeidet med ramme-  
betingelser og utvikling av nye tjenester. 

Revisors oppgaver endres. Nye tjenester utvikles. Revisorenes fagområde 
inkluderer også regnskapsføring, økonomistyring, samfunnsansvar og 
offentlig sektor. Det skjer en konvergering mellom ulike tjenester. Våre 
medlemmer driver en mer sammensatt praksis enn tidligere og det på-
virker våre oppgaver.

Stillingen vil også omfatte deltakelse i vårt arbeid med å støtte medlem-
mene i utviklingen av deres forretningsvirksomhet. En faglig interessert 
og utadrettet person vil passe til stillingen. Søkere må ha noen års praksis 
fra en mindre eller større revisjonsvirksomhet. Gode kunnskaper i engelsk 
er nødvendig.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av fagdirektør Harald Brandsås 
(telefon 995 25 186) eller adm.direktør Per Hanstad (telefon 480 20 082). 

Nytt medlem

Navn: Tor Michael Smith

Status: Masterstudent NHH/studentmedlem

Hva er planen karrieremessig etter endt studium?
Jeg er inne i siste semester av min mastergrad i Økonomisk Sty-
ring ved Norges Handelshøyskole, og begynner å arbeide innen 
revisjon hos PwC i Trondheim til høsten. I fremtiden er også 
MRR-studiet en mulighet jeg vurderer. Å arbeide i en utfordrende 
bransje med mange spennende muligheter var avgjørende for mitt 
karrierevalg.

Hva fikk deg til å melde deg inn i Revisorforeningen?
Studentmedlemskapet er en veldig fin måte å få et innblikk i hva Revisorforeningen 
har å tilby, og bidrar til å øke forståelsen for bransjen for oss studenter som ikke er 
aktivt inne i revisjonsmiljøet ennå. Medlemskapet ga meg tilgang til informasjon 
som hjalp meg med å bestemme meg for å satse på en karriere innenfor revisjon. 
Medlemskapet gjør det også lettere å holde seg oppdatert på hva som skjer samtidig 
som det gir tilgang til nyttige fordeler. Så langt har jeg benyttet meg av nettutgaven 
av Revisjon og Regnskap og bestilt rabatterte fagbøker. Jeg mottar også nyhetsbrev, 
og er innom hjemmesiden med jevne mellomrom for å følge med på hva som skjer.

Hvilke forventninger har du til medlemskapet?
Som nevnt har jeg allerede hatt nytte av studentmedlemskapet i flere sammenhen-
ger. Jeg håper at medlemskapet i Revisorforeningen fortsetter å være en kilde til 
påfyll av aktuell og relevant informasjon. Videre tror jeg at kurstilbudene som tilbys 
vil bli nyttige for faglig oppdatering i fremtiden. I den forbindelse håper jeg at 
kursporteføljen holdes variert og aktuell.

Tor Michael  
Smith


