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No runn Byr kje land  
i IFAC-sty ret
Stats au to ri sert re vi sor og part ner i BDO No runn Byr kje land er blitt sty re med lem  
i den ver dens om spen nen de revisororganisasjonen IFAC. Med det blir hun den før s te  
re vi so ren i Nor ge som både har hatt verv i Nor disk Revisorforbund, FEE og IFAC.

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

Norunns verv i in ter na sjo na le revisororga-
nisasjoner be gyn te med sty re verv i Re vi sor -
for en in gen der hun også var sty re le der  
i 2006–2008. Det klaf fet også slik at hun 
som re pre sen tant for Re vi sor for en in gen 
ble pre si dent i Nor disk Revisorforbund 
(NRF).

Hva ble det job bet med i NRF og er det sto re 
kul tur for skjel ler i de nor dis ke lan de ne?
− På mø te ne i NRF dis ku te rer vi be stan dig 
hvil ke fel les sa ker vi kan job be med slik at 
Nor den kan stil le med en fel les stem me 
utad. På det vi set er det mye enk lere å få 
gjennom slag for sa ker enn om hvert en kelt 
land had de kom met med egne for slag. 
His to risk sett har NRF job bet mye med 
spørs mål som gjel der små og mel lom sto re 
sel ska per (SME).

Når det gjel der den nor dis ke kul tu ren er 
mye likt, men det fin nes også en del for-
skjel ler. I Nor den er det for ek sem pel 
for skjell på hvor dan man tol ker og for hol-
der seg til det fel les re gel ver ket i EU. Selv 
om reg lene skal være ak ku rat de sam me, 
be hø ver noe som er lov i ett land ikke 
nød ven dig vis å være lov i et an net land.  
I Dan mark kan for ek sem pel en re vi sor 
yte både bokføringstjenester og re vi sjons-
tje nes ter til sam me kun de, bare de har 
uli ke team. Det er ikke mu lig her hos oss, 
sier No runn.

Så ble du FEE Exe cu ti ve Member …
− Jeg ble kjent med FEE via Fee Council 
da jeg var sty re le der i Re vi sor for en in gen. 
FEE Council er et råd gi ven de or gan be stå-
en de av en re pre sen tant fra hvert av med-
lems lan de ne. NRF spur te om jeg kun ne 
stil le som de res fel les kan di dat som med-

lem av FEE Exe cu ti ve, og det har jeg vært 
i 2011 og 2012. FEE Exe cu ti ve er an svar-
lig for im ple men te rin gen av rå de ne som 
kom mer fra Council.

Hvor dan blir det med tid til sli ke ty per verv 
når du sam ti dig er part ner i BDO?
No runn sier at hun kan si ja til sli ke verv 
si den hun har en råd gi ver (tech nical advi-
sor) som job ber for fullt med team ene. 
NRF har stilt med Jens Røder som råd-
giver i FEE og han bi står også No runn  
i IFAC (In ter na tio nal Fed er ation of Acco-
untants). Jens er gene ral sek re tær i NRF 
og har bred in ter na sjo nal er fa ring fra 
tid li ge re.

− I til legg er jeg helt av hen gig av å ha full 
støt te in ternt i BDO, og det har jeg hatt.  
I BDO står det høyt på agen da en å del ta  
i den ne ty pen orga ni sa sjo ner, som bi drar 
til ut vik lin gen av vår pro fe sjon.

Hvor dan job ber FEE sam men lig net med 
NRF?
− I NRF job bes det gjer ne inn mot de 
in ter na sjo na le revisororganisasjonene i 
pro sjek ter der vi i Nor den kan ha en fel les 
stem me utad, mens det i FEE (Féderation 
des Ex perts comptables Européens) gjer ne 
job bes mer på det po li tis ke pla net. FEE 
har en mye stør re or ga ni sa sjon enn NRF, 
men er også av hen gig av at med lem me ne 
bi drar via for skjel lige ko mi te er som work 
force, task force osv. Det tar noe tid før en 
for står hvor dan sys te met fun ge rer, sier 
No runn.

− Det blir litt mer po li tikk når det job bes 
på euro peisk plan. Da kan det også bli 
van ske lig for FEE å ha ster ke me nin ger  

i sa ker der det hel ler ikke er enig het inn ad 
i bran sjen el ler mel lom re vi sjons sel ska-
pe ne. Det te gjel der for ek sem pel i dis ku-
sjo nen om end rin ge ne i revisorlovgivnin-
gen i EU, sier hun.

Er det in ter es sant og nyt tig å være med i sli ke 
orga ni sa sjo ner?
− Det er både spen nen de og nyt tig. Det er 
nyt tig å få før s te hånds in for ma sjon om 

Hele re gu le rin gen som gjel der for små og 
mel lom sto re virk som he ter samt bru ken av 
revisjonsstandarder, er vik ti ge tema.
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For regnskap og revisjon!
›  DUETT - ÈN LØSNING FOR BEGGE BRANSJER! 

Duett er et komplett økonomisystem for både revisjons- og 
regnskapsbransjen. Vi har en unik kompetanse på hvilke 
utfordringer både regnskapsførere og revisorer møter til 
daglig.  

›  WEBLØSNINGER FOR REGNSKAPSKUNDER 
Via enkel webpålogging får kundene tilgang til nøkkeltall, 
grafiske rapporter, fakturering og flere andre tjenester. Regn-
skapsfører sparer manuelt registreringsarbeid.

›  EFFEKTIV TIMEFANGST OG FAKTURERING 
For revisors og regnskapsførers egne timer er Duett effektivt. Komplett 

    løsning også med timebudsjett, regnskap, betalinger og oppfølging.

www.daldata.no - daldata@daldata.no - 62 48 26 00  
Bergen - Elverum - Folldal - Oslo - Otta - Stjørdal - Tynset

KONTAKT OSS

Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. 
Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Bli en  
vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

›    TOTALLEVERANDØR 
Sammen med Duett leverer vi markeds-
ledende løsninger for lønn, reiseregninger, 
oppslagsverk og hjemmesider. Vi kan drifte 
alle dine programmer fra vårt datasenter. 
                              Vi sørger for sikkerhet, 
                                           stabilitet og til- 
                                               gjengelighet, slik  
                                                 at du kan jobbe               
                                                      når du vil, og 
                                                         hvor du vil.  

VPN eller 
WebPortal

  Selvbetjening for
          kundene

ak tuelle sa ker som kan vi de re for mid les til 
med lem me ne i Re vi sor for en in gen, sam ti-
dig som vi kan være med å på vir ke pro ses-
se ne, spe sielt si den det skjer så mye i bran-
sjen. − Jeg fø ler også at vi blir lyt tet til og 
har på virk nings kraft, spe sielt i sa ker som 
dreier seg om SME-mar ke det.

Hvor dan var pro ses sen for å bli valgt inn  
i IFAC?
No runn for tel ler at hun var Nor disk 
Revisor forbunds kan di dat til å bli sty re-
med lem i IFAC, men at hun ikke had de 
reg net med å kom me inn i sty ret alle rede  
i år si den det er man ge kan di da ter som 
blir no mi nert hvert år og en må reg ne med 
å bli no mi nert fle re gan ger før en kom mer 
inn i sty ret.

− Jeg ble no mi nert til sty re plas sen i feb-
ruar/mars og mai/juni fikk jeg brev om at 
de vil le ha et in ter vju. In ter vju et var med 
ti per so ner som byt tet på å stil le for skjel-
lige spørs mål. I au gust had de vi NRF-
møte og pre si den ten i IFAC Gö ran Tid-
ström for tal te at det var man ge gode kan-
di da ter det te året. Utfra det te tol ket vi det 
dit at vi nok måt te gjen nom en ny no mi-
ne ring. Jeg ble der for gan ske over ras ket da 
jeg fikk no mi na sjons bre vet i sep tem ber, 
for tel ler No runn.

Hvil ke sa ker blir det vik tigst å job be med  
i IFACsty ret?
− Hele re gu le rin gen som gjel der for små 
og mel lom sto re virk som he ter samt bru ken 
av revisjonsstandarder, er vik ti ge tema. Er 
det for ek sem pel rik tig å bru ke de sam me 

revisjonsstandardene i SME-mar ke det som 
vi bru ker på de sto re sel ska pe ne? spør 
No runn.

At IFAC har rett fo kus – job ber med de 
rik ti ge pro blem stil lin ge ne – me ner hun 
også er en vik tig del av sty re job ben.

− Jeg er el lers opp tatt av re krut te rin gen  
til yr ket – om vi er i stand til å til trek ke 
oss nye ta len ter. Kan det være at an sva ret 
er blitt for stort, fris te ne for man ge og 
re gel ver ket for de tal jert til at vi er at trak-
ti ve ar beids gi ve re også i frem ti den? Jeg 
me ner selv at det te fort satt er et vel dig 
spen nen de yrke med man ge mulig he ter. 
Det er en bran sje i end ring og det te gir 
nye og spen nen de ut vik lings mu lig heter, 
av slut ter No runn.
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