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Sty re le der i Re vi sor for en in gen, Ingebret G. His dal:

Revisjon=kvalitetsstempel
Sty re le der i Re vi sor for en in gen, Ingebret G. His dal, sier at vi må få frem det kva li tets
stem pe let som re vi sjon fak tisk er over for virk som he te ne. Han me ner også det er  
vik tig med et ho no rar som gjør at vi kan opp rett hol de en bæ re kraf tig tje nes te.

Redaktør Alf Ask lund,  
Den nor ske Re vi sor for en ing

Har er gift, har tre barn og seks bar ne barn. 
Han har vært le der i De loit te i 19 år og 
gikk av som topp le der i juni i fjor. På fri ti-
den li ker han å hol de seg i ak ti vi tet, går 
gjer ne på fjel let både som mer og vin ter. 
Mange av ak ti vi te te ne er med fami lien.  
Ingebret Gude His dal har vært sty re le der i 
Den nor ske Re vi sor for en ing si den i som mer.

Hvor for er det vik tig med en re vi sor for en ing? 
– Jeg har vært i yr ket si den 1970-tal let og 
har sett at det har ut vik let seg vel dig. Det  
er vik tig å ha en pro fe sjon med en sterk 
for ening som kan bi dra til en god ut vik ling 
til bes te for med lem me ne og sam fun net.

Å ha en for ening som kan bi dra til å kom-
mu ni se re vik tig he ten av re vi sjon og dis ku-
te re re vi sjo nens re le vans, me ner jeg er 
vik ti ge re enn noen gang, sier Ingebret.

En slik profesjonsforening er også av hen-
gig av at med lem me ne støt ter opp un der 
for enin gen og det me ner jeg at de gjør, sier 
han. – Ikke minst er jeg im po nert over 
den dug nads ån den som vi ses, ikke minst 
fra de sto re fir ma ene i bran sjen, når det 
gjel der å bi dra med res sur ser i for skjel lige 
sam men hen ger. For en in gen har ak ku rat 
gjen nom ført en spør re un der sø kel se blant 
med lem me ne. Sva re ne un der byg ger min 
opp fat ning om at med lem me ne er godt 
for nøy de med hvor dan re vi sor for en in gen 
ut øver sine for skjel lige opp ga ver. Vi har en 
for ening med man ge dyk ti ge med ar bei de re 
som er ge nu int opp tatt av å bi dra til at 
bran sjen ut vik ler seg på en god måte,  
sier han.

Bør and re enn re vi so re ne kun ne bli med lem
mer i for enin gen? 
– Med lems mas sen i for enin gen har sitt 
ut gangs punkt i dem som har sin be vil ling, 
og jeg me ner at det har en stor ver di i seg 
selv å være en profesjonsforening. Om 

frem tiden skal jeg være for sik tig med å 
spå, men slik som det er i dag, er det vik tig 
at for enin gen er for re vi so re ne. Det er også 
vik tig at den gir et til bud som går ut over 
re vi sjon. Re vi sjons fir ma ene enga sje rer seg 
jo på man ge and re tje nes te om rå der enn 
regn skap, som for ek sem pel råd giv ning, 
sier Ingebret.

Hva skal for enin gen job be med i ti den  
frem over? 
– Ram me be tin gel se ne våre be stem mes 
uten for Nor ge og vi skal der for bru ke mye 
tid på det som skjer in ter na sjo nalt. Vi må 
for stå pro ses se ne og sam ar bei de med and re 
for å sik re at våre syns punk ter blir hørt  
i de fora hvor be slut nin ger tas. I den ne 
sam men heng er det nor dis ke sam arbei det 
vel dig vik tig, Noe av det jeg vir ke lig har 
blitt po si tivt over as ket over i den ti den jeg 
har vært i for en in gens sty re, er hvor dan 

revisorforeningene i Nor den, gjen nom 
Nor disk Revisorforbund, kla rer å gjø re seg 
gjel den de på både euro peisk og in ter na sjo-
nalt plan, sier han.

Som for ening er vi opp tatt av å gjø re re vi-
sors rol le og vik tig he ten av det ar bei det vi 
gjør bed re kjent. For at vi skal få ge hør for 
våre syns punk ter, må vi vise at vi er vil li ge 
til å bi dra på de om rå de ne hvor vi har 
kom pe tan se. Et vik tig om rå de er ar bei det 
knyt tet til for enk ling og ef fek tiv res surs ut-
nyt tel se både in nen for of fent lig og pri vat 
sek tor. For en in gen har blant an net en ga-
sjert seg sterkt i man ge dis ku sjo ner knyt tet 
til for enk lin ger for næ rings li vet. Sty ret er 
opp tatt av at for enin gen fort set ter å spil le 
en ak tiv rol le i ar bei det med for enk lin ger. 
Skal vi bli opp fat tet som en vik tig bi drags-
yter i de for enk lings pro ses se ne som på går, 
må vi være vil li ge til å kom me med kon-

PO SI TIVT OVER RAS KET: Ingebret er po si tivt over as ket over hvor dan revisorforeningene  
i Nor den, gjen nom Nor disk Revisorforbund, kla rer å gjø re seg gjel den de in ter na sjo nalt.  
Foto: LarsPet ter Fors berg Lo rent zen.
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struk ti ve for slag; selv om det te kort sik tig 
kan ha en nega tiv ef fekt på et ter spør se len 
etter tje nes ter vi tra di sjo nelt har le vert. Jeg 
er over be vist om at en pro ak tiv hold ning 
til å bi dra til sun ne og ef fek ti ve pro ses ser 
både in nen of fent lig og pri vat sek tor, vil 
være til det bes te for bran sjen, sier His dal. 
Til lit er en pre miss for et sunt næ rings liv 
og for en god in ter ak sjon mel lom pri vat 
og of fent lig sek tor. Vår rol le er å bi dra til 
at den ne til li ten opp rett hol des slik at god 
og rele vant re vi sjon ikke blir opp fat tet som 
en ad mi nist ra tiv byr de, men som noe som 
bi drar til la ve re kost na der både for 
næ rings li vet og sam fun net.

Bran sjens frem tid er også av hen gig av at  
vi kla rer å re krut te re og be hol de flin ke folk  
i yr ket. På det te om rå det gjør man ge fir ma er 
i bran sjen et me get godt ar beid, noe som  
er vik tig for alle for en in gens med lem mer. 
For en in gen har på sin side en ga sjert seg 
sterkt i den på gå en de dis ku sjo nen om 
mu li ge end rin ger i ut dan nin gen av re vi so-
rer. Et godt ek sem pel på hvor dan for enin-
gen i sam ar beid med bran sjen kan fin ne 
frem til gode prio ri te rin ger for å bi dra til 
frem ti dig re krut te ring av de bes te, sier han.

Be slut nin ger ba sert på kunn skap
Pro ses sen som sta dig på går i EU – re form 
av re vi sjons mar ke det – gir grunn lag for 
man ge re flek sjo ner. Som bran sje må vi 
for stå hvor for det set tes sø ke lys på vår 
rol le når vi ser hvor al vor lig fi nans kri sen 
og den et ter føl gen de ned gan gen i øko no-
mi en har vært i man ge land. På den 
an nen side må vi også kun ne for lan ge at 
myn dig he tenes for slag til til tak til end rin-
ger for vår bran sje er ba sert på god kunn-
skap. I den på gå en de EU-pro ses sen er fa rer 
vi også hvor for skjel lige syn det det er på 
man ge av de for sla ge ne som lig ger på 
bor det. Den euro peis ke re vi sor for en in gen 
har etter mitt syn klart å ska pe en god  
og kon struk tiv dia log med be slut nings -
taker ne i Brus sel.

Per son lig både hå per og tror jeg at de end-
rin ge ne som til slutt blir ved tatt av EU vil 
gi oss ram me vil kår som er for nuf ti ge og 
som tje ner de in ter es se grup pe ne som er 
av hen gi ge av den job ben vi gjør. En god 
dia log med po li ti ke re, myn dig he ter og 
and re in ter es se grup per har vært og vil være 
en vik tig opp ga ve for for enin gen. Selv om 
mye be slut tes i Brus sel, må vi ikke glem me 

at pro fe sjo nens for ank ring i det nor ske 
sam fun net er helt av gjø ren de for oss. Vi 
må ha en ak tiv og pro ak tiv hold ning til 
det fak tum at vi job ber i en bran sje un der-
lagt re gu le rin ger og til syn. De som er satt 
til å føre til syn med oss, har en vik tig opp-
ga ve. For at til syns opp ga ven skal kun ne 
ut fø res på en god måte og som bi drar til 
en god ut vik ling i bran sjen, er det vik tig at 
bran sjen og til syns myn dig he te ne fort set ter 
å ha en god dia log. Her spil ler for enin gen 
en vik tig rol le, me ner Ingebret.

Re vi sors uavhen gig het er noe man ge er opp
tatt av, ikke minst de euro peis ke po li ti ker ne? 
Det er in gen tvil om at både uavhen gig het 
og in te gri tet er vik ti ge pre mis ser for vårt 
ar beid. Men, det er en ba lan se mel lom 
kom pe tan se og uavhen gig het. Det er ikke 
slik at det blir bed re kva li tet ved hele ti den 
å skru på uav hen gig hets skru en, men den 
er en kel å gri pe til. Uten å gå inn på de tal-
je ne me ner jeg at noen av de fore lig gen de 
for sla ge ne fra EU-kom mi sjo nen for å 
styr ke re vi sors til sy ne la ten de uavhen gig het 
vil re du se re kva li te ten på re vi sjo nen; alt så 
ha den mot sat te ef fekt av for må let med 
for sla get.

Enkelt og trygt

Marit Sibbern
ROS Økonomi AS, Revetal

Vi velger Agrodata av flere grunner:

•	 Komplett	produkt	fra	bilag	til	årsoppgjør
•	 Lav	terskel	for	å	ta	programmet	i	bruk
•	 Rimelig

Agrodata AS
www.agro.no
agrodata@agro.no

Hamna	20
6100	Volda
Tlf.	70	05	96	60

Kopstadveien	3
3180	Nykirke
Tlf.	33	07	19	80

Agro Økonomi	–valgt	av	5000	bedrifter	og	430	regnskapsbyrå	over	hele	landet.
Vi løser dine oppgaver og vokser med bedriften.

Agro  Økonomi er et komplett og 
oversiktlig system, med regnskap, faktura, 
lønn, årsoppgjør, selvangivelse og 
elektronisk innlevering til Altinn.

Agro  Økonomi er utviklet for at det skal 
være enkelt å komme i gang. Prøv oss nå!  
Last ned programmet fra agro.no

Fri  brukerstøtte  til alle kunder.  
Du treffer ikke en telefonsvarer, men 
praktiske og regnskapsfaglige rådgivere 
som kan systemet. 
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Vi skal selv føl ge lig ikke bort for kla re hen-
del ser hvor det kan kon sta te res at re vi sor 
ikke har gjort en god nok jobb. Min er fa-
ring er imid ler tid at i de til fel ler hvor re vi-
sor ikke har av dek ket for hold som bur de 
vært av dek ket i re vi sjo nen, skyl des det te 
ikke for hold som kan til skri ves mang lende 
uavhen gig het.

Fra re gu la to ris ke myn dig he ter hev des det 
at re vi sor i sin yr kes ut øv el se til ti der ikke 
vi ser en til strek ke lig skep tisk hold ning. 
Det te er et om rå de hvor bran sjen har et 
for bed rings poten sial. På den an nen side, 
når fa si ten fore lig ger, er det lett å være 
et ter på klok. Vi må hel ler ikke glem me at 
for å kun ne ut fø re en re vi sjon in nen for 
ak sep tab le ram mer for res surs for bruk må 
det fore lig ge et til lits for hold mel lom re vi-
sor og kli ent, me ner Ingebret.

Det skjer vel at re vi sor ikke opp fat tes som 
uav hen gig når sel ska pet han job ber i også  
er råd gi ver for det sam me sel ska pet? 
Jeg opp fat ter at det nor ske re gel ver ket om 
hva re vi sor kan le ve re av and re tje nes ter til 
re vi sjons kli en ter prak ti se res på en god 
måte. På den an nen side må vi som bran-
sje ikke frem stå slik at vi blir mis tenkt for 
å pri se re vi sjo nen lavt for å kun ne le ve re 
and re tje nes ter til revisjonsklientene. Skal 
vi kun ne opp rett hol de en høy kva li tet på 
re vi sjo nen over tid, har vi et an svar for å 
kre ve en be ta ling som står i for hold til den 
res surs inn sat sen som kre ves både i form av 
tid og kom pe tan se. Det be tyr selv føl ge lig 
ikke at vår bran sje må for hol de seg til  
kra vene om å kun ne ut fø re våre opp ga ver 
på en sta dig mer ef fek tiv måte, men uten 
at det går ut over kva li te ten.

Hva skjer i mar ke det vi de re frem over? 
– I den sis te ti den har vi sett en be ty de lig 
kon sen tra sjon i bran sjen sam ti dig som 
også man ge mind re fir ma er mel der om en 
god ut vik ling. Det vi ser etter min me ning 
at vi har be hov for både stør re og mind re 
fir ma er i bran sjen. Kra vene til hvor dan vi 
gjør job ben vår, vil øke både som føl ge av 
in ter es se grup pe nes for vent nin ger og øket 
kon kur ran se i bran sjen. Opp he vel sen av 
re vi sjons plik ten for de min ste sel ska pe ne 
har også min net oss på vik tig he ten av å ha 
et rele vant tje nes te spek ter. De sto re sel ska-
pe ne har over man ge år ut vik let et re la tivt 
bredt tje nes te spek ter. Den ne ut vik lin gen 
vil fort set te og mind re fir ma er vil også  
i stør re grad bru ke kom pe tan sen til å til by 
and re tje nes ter enn re vi sjon, og øke le ve-
ran sen av tje nes ter til and re enn re vi sjons-
kli en ter. En ut vik ling som også gjør oss til 
bed re re vi so rer, tror Ingebret.

KOM PE TAN SE: Også mind re fir ma er vil i stør re grad bru ke kom pe tan sen til å til by and re 
tje nes ter enn re vi sjon, tror Ingebret G. His dal. Han tror at det også vil gjø re oss til bed re  
re vi so rer. Foto: LarsPet ter Fors berg Lo rent zen.

årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

Å bytte til Total Årsoppgjør er enklere enn du tror.
99% kundetilfredshet sier sitt om brukeropplevelsen...

Les mer på www.mokastet.no/bytt

Tlf: 69 15 84 00 -   firmapost@mokastet.no

”Vi har alltid store 
forventninger til programmet 
og blir aldri skuffet.”

”Takk for et supert program. 
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”

”Takk for at dere virkelig klarer å 
levere så tidlig i desember. Perfekt 
timing da jeg er i gang med å 
ferdigstille årsoppgjør.”

”Notesenteret var HELT TOPP – dette var 
BRA!!! Alle mine skal over på denne 
fremfor å tulle med noter ved siden av.”

”Benytter anledningen nok 
en gang til å skryte av dere. 
Kjempegodt program og 
supergod service!”

”Det er alltid oppdatert, meget brukervennlig, 
oversiktlig, rask tilbakemelding. 
Det er sjelden feil og dersom de skulle 
forekomme blir de hurtig rettet. Meget bra!”

”Vi får alltid raskt svar når vi har 
behov for support. Dette gjelder ikke 
bare programmet, men også faglige 
spørsmål til ligningspapirer, 
årsregnskap med mer.”

”Her er alle eventualiteter tatt til grunn. 
Det er vanskelig å gjøre noe som blir feil. 
Det er bra beskrivelse hele veien og gode 
”informasjonskapsler” i saldobalansen.”

”Kunnskap hos dem som skal 
hjelpe meg i en hektisk periode 
er avgjørende for å gi god 
service. Her er Mokastet Data AS 
best i klassen.”

” Programmet skjemmer oss bort med sin 
nøyaktighet og det gjør ligningspapirer 
nærmest helt ferdig for oss. 
Vi stortrives med Total og det er derfor vi 
aldri har hatt tanke om å skifte 
årsoppgjørprogram.”

”Som tidligere bruker av 
###  så jeg med gru fram til 
nytt program med masse 
telefoner for å komme i gang. 
Men jeg må si jeg er imponert. 
Har kjørt igjennom et par 
klienter, hentet fra og levert til 
Altinn uten problem.”

”Et uvurderlig program. 
Programmet er oppdatert og à jour og 
brukerstøtten er hurtig og god.  
Total bidrar til et effektivt årsoppgjør.”

”Total har lagt stor vekt på 
automatikk. Vi bruker 
”Minihjelp”-malen som 
arbeidsmetode i Total og 
da blir ingenting glemt.”

”Når det gjelder 
Mokastet Data AS er 
alle superlativer brukt 
opp. Seier derfor berre 
tusen takk og ha en 
fin helg!”

Mokastet Data AS overtar 
Sticos Årsoppgjør!
Mokastet Data AS overtar rettighetene til Sticos Årsoppgjør 

med virkning fra 1. januar 2013. I den anledning vil vi ønske 

alle tidligere kunder av Sticos Årsoppgjør velkommen til Total. 

Vi lover å gjøre vårt beste for at også dere blir fornøyde!  

Adm. direktør i Mokastet Data AS, Roar Mokastet
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