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Medlemsside

Revisor i profesjonelle 
vanskeligheter
Revisorforeningens bistandsgruppe hjelper revisorer som er i uvante og vanskelige 
situasjoner, for eksempel i forbindelse med søksmål, straffesaker eller negativ 
medieomtale. – I slike situasjoner er det godt å ha noen å prate med, sier Mathias 
Bergan, leder av bistandsgruppen.

Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen

I 2006 ga Revisorforeningen ut vei-
ledningen «Revisor i profesjonelle 
vanskeligheter». Samtidig ble det opprettet 
en sentral bistandsgruppe bestående av 
erfarne, praktiserende revisorer. Formålet 
var å gjøre det enklere for revisor å finne 
hjelp og veiledning.

Eksempler på slike saker kan være søksmål 
fra klient, straffesak, kritisk medieomtale 
og pågang fra pressen. Det kan også være 
usikkerhet om hvordan man skal forholde 
seg ved tilsyn fra Finanstilsynet, krav fra 
politiet om innsyn i arbeidspapirer, beslag 
eller tiltale. Eller det kan være at man på 
grunn av sykdom eller private omstendig-
heter helt eller delvis, for kortere eller leng  - 
re tid, settes ut av stand til å håndtere sin 
virksomhet.

− Vår erfaring er at det i slike situasjoner 
er godt å ha noen å prate med, sier lederen 
i revisorforeningens bistandsgruppe,  
Mathias Bergan. Ofte er det nyttig å snakke 
med noen som kan hjelpe til med å sortere 
tankene og bistå deg i å komme videre. 
Det er selvfølgelig avhengig av saken, men 
altfor ofte opplever vi at den som kommer 
i problemer, i for lang tid bærer dette alene 
uten å snakke med eller involvere andre. 
Det er ingen god løsning. Ting går sjelden 
over av seg selv, og konsekvensene av å la 
det skure og gå kan bli store, sier han.

Hvorfor er terskelen for å involvere andre  
og søke hjelp så høy?
− Jeg tror det er flere grunner. For det 
første er det en menneskelig egenskap  
å utsette ubehagelige ting. Dernest tror jeg 
det er stolthet. Som revisorer er det vi som 
har kompetansen, som gir råd, grønt, gult 
eller rødt kort. Faglig autoritet, status og 
tillit følger yrket og den rollen vi er gitt. 

Det er tungt, og det sitter ofte svært langt 
inne å innrømme usikkerhet, sårbarhet og 
feil. Det gjelder ofte også overfor familie 
og kolleger. Ensomhet i slike situasjoner er 
ikke enestående for den som driver alene. 
Erfaringsmessig kan problemet være like 
stort for en som arbeider i et større miljø, 
sier Bergan.

Hvordan kan bistandsgruppen hjelpe?
− Først og fremst ved å være en samtale-
partner. Gruppens medlemmer er alle 
praktiserende revisorer med betydelig 
fartstid, og vi kan, som kolleger og fagper-
soner med tilstrekkelig avstand til partene 
og saken, hjelpe til med å finne mulige 
løsninger. Vi kan hjelpe den det gjelder 
med å komme videre – eksempelvis ved å 
formidle kontakt med advokat eller andre 
kompetente fagpersoner. Det er imidlertid 
viktig å presisere at bistandsgruppen ikke 
aktivt selv går inn i faktum og problemløs-
ning. Det ligger utenfor gruppens mandat.

Kan et medlem kontakte bistandsgruppen  
i fortrolighet?
− Det kan man. Bistandsgruppen er et 
lavterskeltilbud til medlemmer som kom-
mer i profesjonelle vanskeligheter. Både 
den det gjelder, kolleger og familie har 
anledning til å kontakte bistandsgruppen 
om det oppstår en situasjon hvor dette er 
naturlig. Involvering er likevel betinget av 
at det aktuelle medlemmet ønsker vår 
medvirkning. Diskresjon er en selvfølge. 
Kontakter man bistandsgruppen, kan man 
stole på at samtalen skjer i fortrolighet. 
Med mindre det er et ønske fra den det 
gjelder, vil ingen utenforstående, heller 
ikke Revisorforeningen, få ta del i det vi 
har snakket om, understreker Bergan.

Hvordan skal man gå frem om man kommer 
opp i situasjoner man ikke selv klarer  
å håndtere?

− Det første du bør gjøre er å lese veiled-
ningen som er utarbeidet av Revisorfore-
ningen. Den finner du i Verktøykassen på 
revisorforeningen.no. Der er det mye god 
informasjon om støtteapparat, regler og 
rettigheter ved tilsyn fra Finanstilsynet, 
strafferettslige forhold – etterforskning, 
siktelse og tiltale, erstatningskrav og mye 
mer. Det meste av mulige problemstillin-
ger er omtalt, og veiledningen anbefales 
alle praktiserende revisorer – også om du 
ikke har et problem. Nøl ellers ikke med  
å kontakte bistandsgruppen ved behov. 
Kontaktinformasjon til oss i gruppen  
finner du under «Om oss», «Komiteer  
og utvalg» på revisorforeningen.no.

Har du noen råd til medlemmer som får 
problemer?
− Ta grep umiddelbart når et problem 
oppstår. Makter du det ikke selv, søk hjelp. 
Om du ikke føler det naturlig å involvere 
noen i din nærmeste krets, ta kontakt med 
oss i bistandsgruppen. Vi er her for deg, 
avslutter Mathias Bergan.

LEDER: Mathias Bergan er leder av 
bistandsgruppen.



Økonomisk styring og kontroll.
 Punktum.       

Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre 
med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, 
dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, prognoser, grafer, perioderapporter, 
konsern  regnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrøm oppstilling 
m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres 
umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos www.finale.no.
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