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TIL MEDLEMMER OG KUNDER 
 
Et nytt år er i ferd med å ebbe ut og vi kan se tilbake på 
et begivenhetsrikt år der mye har skjedd. Årsskiftet 
markerer i tillegg den formelle starten på det fusjon-
erte regnskapslaget Jæren Rekneskapslag, dermed er 
to tradisjonsrike og viktige regnskapslag på Jæren slått 
sammen til et enda mer slagkraftig og solid miljø til 
glede for både bønder og andre næringsdrivende. 
 
Det blir et stort ansvar å videreføre og forsterke de 
stolte tradisjonene som ligger i de fusjonerte laga. 
Utgangspunktet er godt; vi har motiverte med-
arbeidere som gjør det de kan for å sikre medlemmer 
og kunder et faglig godt, men samtidig effektivt tilbud. 
Etter mitt skjønn ligger utfordringene framover på to 
plan. Det ene er å vedlikeholde og videreutvikle det 
gode faglige rådgivningstilbudet vi har klart å etablere. 
Den andre utfordringen er å ha fokus på de muligheter 
for effektivisering og bedre regnskapsoppfølging som 
de digitale løsningene gir oss. Etter flere korte 
informasjonsmøter om digitale løsninger ser vi nå at 
svært mange er interesserte i de nye løsningene. 
 
På den andre side er det fortsatt mange medlemmer 
som ønsker å levere bilag på papir. Dette skal en 
selvsagt kunne gjøre fremover, og vi vil ta like godt 
vare på disse kundene som vi har gjort tidligere. Vi har 
mange solide medarbeidere som på en effektiv og god 
måte fortsatt vil bokføre regnskap på den tradisjonelle 
måten.  
 
2019 vil dessverre også bli husket for den svært 
urimelige behandlingen som pelsdyrprodusentene har 
blitt utsatt for fra myndighetene.  Siste ord er heldigvis 
ikke sagt i denne saka, og det er å håpe at det fortsatt 
kan komme forbedringer som medfører at gruppa ikke 
blir behandlet på en så urimelig måte som det kan se 
ut til i dag. Dette gjelder både kompensasjonsbeløp 
generelt og også den helt urimelige forskjellsbe-
handlingen som kan bli pelsdyrprodusentene til del. Vi 
har engasjert oss sterkt i denne saka, og har arbeidet 
tett opp mot Norges Pelsdyralslag med faglige 
vurderinger.  
 
Ved årsskiftet ser vi også en del større utfordringer 
innen jordbruk som uvilkårlig vil føre til svakere  

 
 

 
resultat. En viktig gruppe her er melkeprodusentene 
som både registrerer svakere utbetalingspris og lågere 
produksjonskvoter neste år. Mange andre produk-
sjoner sliter også med overproduksjon.  Svakere inn-
tjening medfører at også de virksomhetene som tilbyr 
tjenester overfør bønder må se på kostnadene sine. 
Regnskapslaga er ikke noe unntak. Samtidig blir fokus 
på økonomistyring ekstra viktig i perioder med svakere 
inntjening. Her står vi klar til å bidra. 
 
2020 blir et spennende år der 2 bedriftskulturer skal 
smelte sammen. Kontorbygget på Håland vil bli solgt og 
all virksomhet vil bli samlet på Særheim. For våre 
medlemmer fra Time blir selvsagt dette en endring, 
men vi ønsker hver og en av dere vel møtt til Særheim, 
og håper at dere vil bli godt fornøyd med tjenestene i 
det nye laget. 
 
Vi takker alle medlemmer i Klepp og Time Reknes-
kapslag for godt samarbeid i 2019.  
 
God jul og godt nyttår til dere alle, og velkommen til 
Jæren Rekneskapslag i 2020  

 
 
INFO TIL MEDLEMMER FRA TIME 
 
Fra nyttår vil all virksomhet bli flyttet fra kontoret på 
Håland til kontorbygget på Klepp. Alt av arkivmateriell 
vil bli tatt med, både det som er lagret fysisk og det 
som er lagret elektronisk. En del av medlemmene fra 
Time vil få ny regnskapsfører. Det gjelder først og 
fremst alle som har hatt Ernst Magne Rimestad som 
regnskaps-fører, men også en del andre. Melding om 
hvem som skal være regnskapsfører regner vi med å ha 
klart i løpet av de første par ukene i januar, og den 
enkelte vil da få melding. 
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Kontoret på Særheim har åpningstider mellom 07.30 
og 15.00. På torsdager har vi i årsoppgjørsperioden 
oppe til kl 17.00. Til de som er avhengige av å levere 
bilag utenom vanlige åpningstider kan vi opplyse at vi 
har en låst postkasse til høyre for inngangsdøra som 
kan benyttes til levering av bilag.  
 
Vi ønsker dere fra Time vel møtt til oss  
 
 

TIPS FORAN ÅRSOPPGJØRET 
 
Det nærmer seg årsoppgjør med stormskritt, og som 
regnskapskontor ønsker vi selvsagt et årsoppgjør som 
er mest mulig knirkefritt, til beste for de ansatte og 
våre kunder.  
 
I den forbindelse ber vi våre kunder om følgende: 
 

 Utfylling av statusskjemaene så nøyaktig som 
mulig, inklusiv km-stand for eventuelle biler i 
næring. Husk utfylling av areal, og unngå «som 
i fjor» på varelageropplysninger 

 Mest mulig komplett siste-innlevering av bilag 
for 2019. Husk at alle fakturaer datert i 2019 
skal medtas. Husk også at fakturaer datert i 
2020 som gjelder påløpte utgifter for 2019 
skal leveres. Kostnaden blir da fradragsført på 
2019 mens MVA blir medtatt på 2020 

 Merking av uklare bilag er til stor hjelp for oss, 
for da glir bokføringsarbeidet lettere og vi 
slipper å stille så mange spørsmål. 

 

 
PENSJONSSPARING FOR PERSONLIG NÆR-
INGSDRIVENDE 
 
I 2006 ble det innført en ordning med innskudds-
pensjon for næringsdrivende, der innbetalt premie fra- 
dragsføres i næringsinntekten. Vi registrerer at 
ordningen blir lite brukt blant våre kunder, selv om det 
i mange tilfeller kan være en gunstig ordning, og 
minner derfor om regelverket: 
 

 Innskuddet kan være på inntil 7 % av person-
inntekt fra næringsvirksomhet mellom 1G og 
12G 

 Utbetalingen av innskuddspensjon kan starte 
fra fylte 62 år og må løpe til du minst har fylt 
77 år og i minimum 10 år 

 

 Det er ikke formuesskatt på oppspart pensjon 

 Innskuddet må settes inn senest 31. mars året 
etter inntektsåret. 

 
Denne ordningen er mest aktuell for næringsdrivende 
med høy personinntekt og dermed høy marginalskatt. 
Avtale om innskuddspensjon kan opprettes hos de aller 
fleste banker og forsikringsselskaper.   
 
Dersom næringsvirksomheten har ansatte i et så stort 
omfang at den omfattes av plikten til obligatorisk 
tjenestepensjon for de ansatte, vil dette være en 
alternativ pensjonsordning for den næringsdrivende. 
Da kan man som arbeidsgiver velge å delta i ordningen 
også for sin egen del.   
 
Satsene for innskudd er like i begge ordningene, men 
de to ordningene kan ikke kombineres.  
 
 

NYTT FRA INNOVASJON NORGE / ENOVA 
 
Særskilte prioriteringer i 2020 

 Frukt-, grønt- og veksthusnæringen 

 Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon 

 Små og mellomstore bruk 

 Innen melkeproduksjon bruk med 15 – 30 kyr 

 Økologiske produsenter som må foreta større 
investeringer som følge av implementeringen 
av EUs økologiregelverk. 

 
Bygg i tre 

 Det kan gis et tillegg i tilskuddet på inntil 10 % i 
forhold til normal utmåling for prosjekter der 
tre er hovedmateriale i vegg og takkon-
struksjoner. 

 
Gjødsellager 

 minimum 10 måneders kapasitet 

 inntil 20 %, avgrenset til kr 100 000 
 

Silo 

 redusere bruk av plast 

 inntil kr 100 000 
 
Omlegging egg 

 søknadsfrist ut 2020 

 inntil 10 %, avgrenset til kr 150 000 
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 Side 3 

 
Generasjonsskifte 

 ingen tidsfrist lengre, men fortsatt under 35 år 

 inntil 50 % til menn og 70 % til kvinner, med 
inntil kr 1 500 000 

 
Støtte til kjøp av elektrisk varebil klasse 2 

 inntil kr 50 000, satser basert på bilens 
motorytelse 

 må søke og få godkjent søknaden før bilen 
bestilles 

 kun ved førstegangsregistrering av bilen 

 bilen må være registrert senest 6 måneder 
etter at støtten ble innvilget. 

 
Ønsker du hjelp til søknad? Da tar du kontakt med oss 
på mail: klepp@grl.no eller tlf 51786990. 
 
 

ÅRSMØTE 
 
Styret har fastsatt det første årsmøtet i Jæren Rekne-
skapslag til tirsdag 3. mars kl 19.00. Vi kommer tilbake 
med mer opplysninger om innhold og sted. 
 
 

IDESEMINAR FOR ANSATTE I NOVEMBER 
 
I anledning fusjon av to lag, ville vi ha samrøring for å 
bli litt bedre kjent før hverdagen starter på nyåret.  
Som en kan se på bilde var det lagt opp til forskjellige 
aktiviteter der lag konkurrerte mot hverandre. Dette 
skapte mye moro – og vi koste oss veldig! Vi ser ut til å 
bli en kjempegjeng – som sammen vil gjøre vårt beste 
for kundene fremover  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONALNYTT 
 

 

Gry Stangeland  
Endrer sin stilling hos oss, og vil 
fra nyttår hjelpe til hver torsdag 
under årsoppgjøret. 
 

 
Linda Risdal 
Er tilbake fra permisjon. Vi er 
glade for å ha Linda tilbake til 
neste årsoppgjør.  
Velkommen tilbake  

 
 
 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

6 20. januar 

1 15. mars 

2 15. mai 
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