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Revisorforeningens stra te gi:

Re le vans og ak sep tab le 
ram me be tin gel ser
− Vår al ler vik tig ste opp ga ve er å job be for at re vi sjons bran sjen skal ha ak sep tab le 
ram me be tin gel ser, at bran sjen opp fat tes som rele vant og at den le ve rer ver di til  
klien tene, sier adm. di rek tør Per Han stad i Re vi sor for en in gen.

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

Re vi sor for en in gen har ved tatt en stra te gi 
for 2013 der det frem kom mer at den skal 
job be for:

Ak sep tab le ram me be tin gel ser1. 
Bran sjens re le vans2. 
En tu si as tis ke og frem tids ret te de  3. 
re vi so rer og re vi sjons fir ma er
Ro bust inntekstgrunnlag for for enin gen4. 

Mange av ram me be tin gel se ne som re vi so re ne 
må for hol de seg til, fast set tes på in ter na sjo
nalt nivå. Hva kan re vi sor for en in gen få til 
på den in ter na sjo na le are na en og hva er 
be grens nin ge ne?

− Mes te par ten av våre ram me be tin gel ser 
ut for mes og be slut tes i Brus sel og del vis  
i for skjel lige IFAC-or ga ner. For å få 
gjennom slag her må vi først og fremst 
job be gjen nom Nor disk Revisorforbund 
og de kon takt punk te ne vi har i FEE og 
IFAC. Vi er en av vel dig man ge i et stort 
spill. Det er ab so lutt mu lig å på vir ke 
be slut nings pro ses sen, men det er en vei å 
gå. Det te hand ler mye om po li tikk og i 
før s te om gang hand ler det om å po si sjo-
ne re seg. Her i Nor ge er vi i til legg i en litt 
spe siell situa sjon si den våre myn dig he ter 
ikke del tar i be slut nings pro ses se ne i EU og 
vi hel ler ikke har noen med lem mer i 
EU-par la men tet, sier Per.

Hva lig ger i stra te gi en bran sjens re le vans?

− Det te er et sig nal om at vi som bran sje 
må ha mer fo kus på å syn lig gjø re ver dien 
av våre tje nes ter og kom pe tan se i for hold 
til de som be ta ler reg nin gen, det vil i 
hoved sak si sty ret og le del sen hos klien tene 
våre. Samtidig skal vi fort satt være be viss te 
på vår rol le i for hold til all menn he ten. 

For en in gen kan være støt ten de i det te 
ar bei det på et over ord net nivå, men for å 
lyk kes er vi helt av hen gig av at det en kelte 
re vi sjons sel skap og den en kelte re vi sor 
bi drar til å ska pe gode opp le vel ser i sine 
mø ter med klien tene, sier han.

Det te hand ler vel dig mye om hvor dan 
man kom mu ni se rer med sine klien ter, sier 
Per. – Gir du klien tene en re vi sjons be ret-
ning – som kan skje ved kom men de ikke en 
gang ser poen get med – og der etter går, 
hvor dan opp fat tes du da som re vi sor?  
I hvert fall ikke som rele vant, både spør  
og sva rer Per. – Det må jo være mye bed re 
å kom me med inn spill til hvor dan klien-
ten kan for bed re sin virk som het og 
av dek ke hvil ke be hov klien ten og hans 
virk som het egent lig har. Vi må kom me i 
en situa sjon der klien ten «gle der» seg til å 
møte re vi sor, me ner Per.

Hvor går skil let mel lom for en in gens an svar 
for kom mu ni ka sjon og det en kelte sel skap og 
den en kelte re vi sors an svar for kom mu ni ka
sjon?

− For en in gen kan bi dra til å for mid le  
ver dien av re vi sjon og den kom pe tan sen 
bran sjen sit ter inne med, men det er jo 
den en kelte re vi sor som har den bes te 
mu lig he ten i sitt en-til-en for hold til sine 
klien ter. Den bes te re kla men er en for nøyd 
kli ent som for tel ler det te vi de re.

Han for tel ler vi de re at Re vi sor for en in gen 
vil pri ori te re å kom mu ni se re gjen nom 
orga ni sa sjo ner som for ek sem pel NHO, 
FNO, Vir ke mv. En god kom mu ni ka sjon 
med dis se vil ofte få gjennom slag vi de re 

ned over blant med lems be drif te ne i de 
en kelte or ga ni sa sjo ne ne.

Re vi sor for en in gen har in vol vert seg i ar bei det 
med å få til for enk lin ger for næ rings li vet. 
Noen har stilt spørs mål ved hvor for Re vi sor
for en in gen skal job be for for enk lin ger?

− His to risk sett har for enin gen all tid vært 
opp tatt av at vi har et re gel verk for næ rings-
li vet som er mest mu lig praktiserbart og 
hen sikts mes sig. Når vi nå sier at vi også skal 

I MØTE MED KLIEN TEN: Vi må kom me 
i en situa sjon der klien ten «gle der» seg til å 
møte re vi sor, me ner Per Han stad i Re vi sor
for en in gen.



15NR. 1 > 2013

Medlemssider

Could YOU represent us in Norway?
We are a global association of leading international accounting firms,  

and we are looking for a like-minded firm to  
represent us in Norway. 

Ranked 9th globally, we have 92 firms in 66 countries and are well known for 
our highly selective recruitment process. 

Our existing member firms’ clients have an increasing need for advice in Norway; so if your 
firm is a quality focused, full service, internationally experienced accounting firm and you are 

interested in serving clients’ international needs – contact:

Liza Robbins 
CEO 

Morison International 
e: lrobbins@morisoninternational.com       t: +44 207 638 4005 

www.morisoninternational.com

ar bei de for for enk lin ger − at det bør være 
enk lere å dri ve virk som het – er det et skritt 
vi de re. I ar bei det med stra te gi en har det 
selv føl ge lig vært dis ku tert hvor dan vi fin ner 
den ret te ba lan sen mel lom for enk lin ger på 
den ene si den og hva som er for svar lig re gu-
le ring på den and re si den, sier Per.

Han sier at det te også hand ler om å ska pe 
til lit både i for hold til be drif te ne og i for-
hold til om ver de nen. Vi må være po si ti ve 
bi drags ytere både over for be drif te ne og 
over for de and re in ter es sen te ne. Også her 
gjel der det å ha en ba lan se mel lom å være 
all menn he tens til lits per son og det å være 
på dri ve re for for enk ling av re gel ver ket. 
For en in gens kunn skap og nett verk gjør oss 
godt eg net til å kom me med inn spill  
i ar bei det med for enk lin ger. Vi vet hvor 
sko en tryk ker, sier Per.

Er det ikke bare en for del for re vi so re ne at 
re gel ver ket er litt kom pli sert? Det er vel det 
de skal leve av?

Det er det mu li gens en del re vi so rer som 
har ment, og kan skje me ner. Jeg tror at det 
er en kort sik tig tan ke gang. Enk lere reg ler 
vil gi stør re ak sept for den job ben re vi sor 
gjør – noe som vil tje ne oss på sikt.

For en in gen skal job be for å ha en tu si as tis ke 
og frem tids ret te de re vi so rer og re vi sjons
firma er. På hvil ket vis?

− Jeg tror vi er av hen gi ge av å ha en bran-
sje som både vok ser og ut vik ler seg og som 
be står av et mang fold av sel ska per. Det te 
både for å sik re valg mu lig he ter for mar ke-
det og god re krut te ring til bran sjen. Det er 
der for en ut ford ring at en stor del av de 
mind re sel ska pe ne i bran sjen ikke har kla re 
mål set nin ger om ut vik ling og vekst. Jeg 
tror det er vik tig at vi ikke en der opp med 
bare sto re re vi sjons sel ska per, sier Per.

− For en in gen kan bi dra til å syn lig gjø re 
mu lig he te ne i mar ke det og for hå pent lig vis 
in spi re re flest mu lig til å vur de re dis se 

mu lig he te ne for sin egen virk som het. I et 
re vi sjons mar ked som ikke vok ser, vil det 
ofte måt te in ne bæ re sat sing in nen for 
be slek te de tje nes te om rå der. Etab le rin gen 
av Firmaforum – en mø te plass for sto re og 
små re vi sjons fir ma er, hvor mulig he ter og 
ut ford rin ger knyt tet til re vi sjons virk som-
he ten be ly ses og dis ku te res – er et ek sem-
pel på til tak for å ska pe en tu si as me og 
in spi ra sjon. Vi er også opp tatt av å iden ti-
fi se re uli ke verk tøy og metodikker som 
kan støt te re vi so re nes sat sing på nye tje-
nes te om rå der og gjø re dis se til gjen ge li ge til 
for nuf ti ge pri ser for med lem me ne våre.

Den over ord ne de stra te gi en for 2013 har 
fått tit te len: Mer rele vant og høyt verd satt 
– all menn he tens til lits per son og næ rings li-
vets gode hjel pe re. − For å nå det te er vi 
helt av hen gi ge av å ha et godt sam ar beid 
med alle våre med lem mer, av slut ter Per.


