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JULEN 2020 
 
Utenfor regner det og temperaturen ligger på rundt 7 
grader – ikke uvanlig julevær i vår del av landet. Og det 
er vel kanskje det eneste en kan si som har vært vanlig 
for det spesielle året 2020. 
 
For Jæren Rekneskapslag har året vært spesielt – ikke 
minst som følge av fusjonen mellom Klepp og Time 
Rekneskapslag som trådde i verk forrige årsskifte. En del 
utfordringer har det vært – ikke minst i forhold til de av 
kundene som har måttet bytte regnskapssystem. Stort 
sett har likevel de tekniske utfordringene gått bra, og for 
oss alle har det vært spennende med nye kollegaer og 
nye medlemmer som skal betjenes. Den største 
endringen har nok medlemmene i Time opplevd med 
nye lokalisering, mange nye med-arbeidere og en del 
nye rutiner. Vi håper dere alle finner dere til rette, 
samtidig som vi også ser at tjenestetilbudet og kvalitet 
på arbeid både til dere og andre alltid kan bli bedre. 
 
Vi kommer ikke utenom at smittesituasjonen har satt 
sitt tydelige preg på arbeidet dette året. Det mest 
trasige tiltaket var kanskje at vi dette året måtte bryte 
tradisjonen med en obligatorisk kundesamtale på 
kontoret i forbindelse med årsoppgjøret. I stedet ble 
denne for svært mange gjennomført pr telefon. Selv om 
dette fungerte godt så har vi savnet mye av den direkte 
kontakten med medlemmene. Vi håper inderlig at 
situasjonen fremover vår og forsommer 2021 blir slik at 
vi kan gjeninnføre kundesamtalen.  
 
Også for de ansatte har 2020 vært spesielt, med mye 
ekstraarbeid som følge av både fusjonen og smitte-
situasjonen, utsatte rapporteringsfrister og nye regel-
verk å sette seg inn i. Den ordinære kursaktiviteten for 
våre ansatte har dette året i stor grad vært digital, på 
samme måte som for mange andre i denne merkelige 
verden vi lever i. Vi er nå 31 ansatte, og med så stor 
arbeidsstokk må vi hvert år regne med noen endringer i 
arbeidsstokken. Denne høsten har vi ansatt tre nye, 
flinke og trivelige medarbeidere, og vi er alle glade for å 
ha Torstein, Lill og Maritha med på laget. 
 
Høsten 2020 føler vi også at medlemmene mer enn 
noen gang ønsker å ta i bruk de nye digitale verktøyene 
som uten tvil vil endre mye av våre rutiner og arbeids- 

 

 
 
oppgaver. Vi har kjørt månedlige kurs for medlemmer i 
bruk av verktøyene og har denne høsten opplevd 
ventelister både for nybegynnere og på kurset for de 
viderekomne. Vi anbefaler medlemmene våre å ta disse 
verktøya i bruk, og tilbyr også hjelp til å komme i gang 
med bruken. 
 
Julen er ei tid for å samle familie og senke skuldrene, 
noe vi alle har behov for. Kanskje en av erfaringene når 
vi en eller annen gang skal «evaluere» korona 
pandemien at vi tross alt ikke hadde så vondt av å senke 
aktivitetsnivået noen hakk. «Time will show» som det 
heter på «nynorsk». 
 
Enn så lenge vil vi takke alle medlemmer og kunder for 
godt samarbeid i et krevende 2020, ønske dere alle en 
god jul og så gleder vi oss alle til et spennende 

samarbeid i 2021 😊 
 

 
 
RING DIREKTE TIL VÅRE ANSATTE 
 
Vi oppfordrer alle til å bruke direktenummeret til våre 
ansatte, jfr. vedlagte telefonliste. Dersom ved-
kommende er opptatt, blir du automatisk satt over til 

sentralbordet 😊 

 
EGEN PENSJONSKONTO FOR ANSATTE 
MED OTP 
 
Arbeidsgivere som har ansatte med pensjonsordning 
(OTP) må huske å videreformidle informasjon fra 
forsikringsselskap/pensjonsutstedere om dette til sine 
ansatte. De fleste skal ha fått et brev om dette. 
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 Side 2 

 

KORONASITUASJONEN – KONTORET VIL 
VÆRE STENGT FOR BESØK I ROMJULA OG 
FØRSTE UKA I JANUAR 
 
Med frykt for auke i smittepress også i vårt område som 
følge av jule og nyttårshelgen ser vi oss dessverre nødt 
til å gjennomføre følgende tiltak for å sikre våre ansatte 
og flyten i arbeidet. 
 

• Kontoret vil være helt STENGT for kunder i 

romjula og første uka i januar. I denne perioden 

vil det ikke være mulig å komme inn og møte 

regnskapsfører eller andre ansatte fysisk. Det vil 

være mulig å levere bilag m.m. i kassen i ytre 

gangen i kontortida, eller i postkassen utfor 

bygget utenom kontortid. Det er selvsagt ikke 

noe i veien for å ta kontakt via telefon eller 

epost. 

• Etter gjenåpning av kontoret mandag 11. januar 

ber vi om at en ikke kommer innom dersom en 

har symptomer som kan være koronasmitte. Vi 

ber også om at en i størst mulig grad avtaler 

besøk med regnskapsfører eller andre på 

forhånd. I tillegg ønsker vi at en ordner med 

barnevakt og ikke tar med småbarn på besøk til 

kontoret. 

TIPS FORAN ÅRSOPPGJØRET 
 
Det nærmer seg årsoppgjør med stormskritt, og som 
regnskapskontor ønsker vi selvsagt et årsoppgjør som 
går 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 2020. Husk at alle fakturaer datert i 2020 
skal medtas. Husk også at fakturaer datert i 
2021 som gjelder påløpte utgifter for 2020 skal 
leveres. Kostnaden blir da fradragsført på 2020 
mens MVA blir medtatt på 2021. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALNYTT 
 

 

Maritha Brekken 
1.desember starta Maritha 
opp hos oss, hvor hun skal 
jobbe som regnskapsfører 
med ansvar for egne kunder. 

Hun kommer fra Ålgård og har økonomisk utdannelse. 

Vi ønsker Maritha velkommen til oss 😊 
 

 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

6 20. januar 

1 15. mars 

2 15. mai 
 

 

KURS – I DIGITAL BOKFØRING 
 
Kurset er for deg som ønsker å komme i gang, og 
for deg som alt er i gang blir det tips og råd for mer 
effektiv bruk, og muligheter til å gjøre mer av 
arbeidet selv for å spare regnskapshonorar. 
 

• Grunnkurs: Tirsdag 12. januar  
kl 18.00-19.00 

• Videregående kurs: Tirsdag 12. januar kl 
19.30.-20.30 

 

Hver kurs varer 1 time og er gratis. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Thomas Kvia og 
Ove Undheim. 
 

På grunn av smittesituasjonen må en melde seg på 
kurset. Påmelding til tlf 51786990 eller epost: 
klepp@grl.no senest 1 uke før samlingen. Det vil 
være begrenset antall plasser. 
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