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NYTT REGELVERK FOR KJØP/SALG AV 
MELKEKVOTER 
 
Under jordbruksforhandlingene ble avtalepartene 
enige om å utarbeide nytt regelverk for omsetning av 
kvoter for kumelk. Bakgrunnen for dette er at dagens 
produksjonsvolum er for stort i forhold til salget av 
konsummelk og stopp i eksportstøtten for Jarlsbergost. 
Endring i regelverket får virkning fra 2020. 
 
Etter nåværende regelverk, som gjelder til og med 
2019, kan inntil 80% av grunnkvoten selges privat, 
mens minimum 20% må selges til Staten. Dersom man 
skal gjennomføre et salg innenfor dette regelverket, 
må det sendes søknad til Landbruksdirektoratet senest 
1. august. Denne fristen er absolutt!  
 
Det er en relativt omfattende prosess med søknad-
skjemaer, innhenting av grunnboksopplysninger og 
samtykker fra eventuelle panthavere, og det er derfor 
viktig at prosessen starter så tidlig som mulig. 
 
Dersom kunder ønsker vår bistand i dette arbeidet, 
bør de ta kontakt med oss senest 15. juli, på grunn av 
ferieavvikling. 
 
Vær oppmerksom på at dersom en melkekvote er 
bundet opp i et leieforhold, må dette også avklares i 
forhold til leietaker. Fristen for å melde endringer i 
leieforhold er 1. oktober. 
 

 
 

 
 
 

 
TIPS FOR Å UNNGÅ NETT- OG TELEFON-
SVINDEL 
 
Vi lever i en digitalisert verden med en daglig strøm av 
e-poster, SMS-er og telefonhenvendelser, og som 
næringsdrivende med en travel hverdag er man 
spesielt utsatt for svindelforsøk og tilbud som er for 
gode til å være sanne. 
I kontakt med omverdenen er det alltid smart med en 
god porsjon sunt bondevett, og følgende råd kan være 
nyttige å følge: 
 

 Oppgi normalt aldri passord, PIN-koder eller 
personnummer pr. telefon eller e-post 

 Klikk aldri på lenker i e-poster, uten å være 
sikker på avsender 

 Inngå aldri avtaler pr. telefon, be først om å få 
tilsendt et skriftlig tilbud 

 Undertegn/godkjenn aldri et tilbud uten å lese 
det som står med «liten skrift» 

 Vær obs på falske fakturaer, dvs. fakturaer 
uten realitet 

 Dersom man er usikker på en tilbyder, kan 
vedkommende sjekkes i 
Brønnøysundregistrene i forhold til regi-
strering, organisasjonsnummer mm. 

 Dersom et tilbud er for godt til å være sant, er 
det som regel ikke sant 

 Unngå direkte finansinvesteringer i uten-
landske foretak, for disse foretakene kan 
«forsvinne» over natten 

 Generell datasikkerhet: Husk å oppdatere 
virusprogrammer på PC-er 

 Vedrørende telefonsalg: Dersom man vil unn-
gå telefonsalg, kan man be sin telefonoperatør 
om å skjule telefonnummeret på internett  

 
I de siste årene har vi sett en skremmende utvikling i 
svindelforsøk fra utenlandske aktører. Tidligere kunne 
disse lett avsløres ved at e-postene var skrevet i en 
dårlig norsk språkdrakt, men nå har dette endret seg 
ved at e-postene tilsynelatende ser ekte ut med logo 
og det hele.  
 
HUSK også at du som næringsdrivende har mindre 
rettsvern i kjøpsforhold enn en vanlig forbruker.  
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ARBEIDET MED FUSJON MELLOM KLEPP 
OG TIME REKNESKAPSLAG 
 
Arbeidsgruppa, som består av 2 styremedlemmer og 
daglige ledere i Klepp og Time, har nå utarbeidet en 
fusjonsplan som er til behandling i styrene. Vårt styre 
vedtok planen i siste styremøte som var 3. juli. Styret 
går inn for at laga fusjonerer, og ser store verdier – ikke 
minst på lengre sikt – både for medlemmene i Klepp og 
for medlemmene i Time. 
 
Vi registrerer at det er en rivende utvikling i regnskaps-
bransjen ikke minst innenfor elektronisk regnskaps-
føring som medfører store endringer både for 
medlemmer og for ansatte. Mye av den tradisjonelle 
manuelle bokføringen vil forsvinne. De regnskapsmiljøa 
som ikke klarer å følgje med i denne utviklingen vil 
gradvis miste konkurransekraft. Vi er av den oppfatning 
at vi lettere kan følge med i denne konkurransen, 
samtidig som vi holder kostnadene nede, dersom vi er i 
et større miljø. 
 
Det er i dag 6 ansatte i Time Rekneskapslag. Vi har lagt 
planer slik at alle disse vil få plass i bygget vårt uten 
store ombygginger. Det medfører at noen av våre 
ansatte må dele kontor m.m. Vi er i dag usikre på 
hvordan digital regnskapsføring vil påvirke arbeids-
behovet. Kanskje dagens kontorbygg er stort nok til å 
møte framtidas utfordringer når det gjelder plass til å 
betjene medlemmene i begge laga? Det er ingen tvil 
om at tidsforbruket på tradisjonell regnskapsføring vil 
gå nedover. 
 
For medlemmene i de to laga vil følgelig en fusjon med 
samlokalisering være kostnadssparende ved at det kun 
skal betales for 1 kontorbygg, og ikke 2 som i dag. 
Planen er at kontorbygget på Bryne skal selges. 
Vederlaget for dette tilfaller det fusjonerte laget. 
 
Vi har i dag et godt rådgivingstilbud innen eierskifte, 
veivalg, driftsplanelgging, budsjettering m.m., men 
miljøet er sårbart. For å kunne tilby ulike rådgivings-
tjenester på et godt faglig grunnlag – og for å kunne 
videreutvikle disse – er vi avhengige av et stort nok 
grunnlag i medlemmer. Vi ser også dette som et viktig 
argument for å fusjonere de 2 laga. 
 
Selve spørsmålet om fusjon vil bli avgjort på 
ekstraordinært årsmøte i månedsskiftet  

 

 
 
september/oktober, og fusjonen er planlagt å gjelde 
fra kommende nyttår. Dersom du måtte ha spørsmål 
eller synspunkter er du selvsagt velkommen til å 
diskutere disse. Fra vår side er det styreleder Odd 
Braut (tlf 916 13 306) og styremedlem Ove Horpestad 
(tlf 911 00 958) som deltar i arbeidsgruppa sammen 
med daglig leder som sekretær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALNYTT 
 
Ada Kind Salte 
 
Etter å ha jobbet 43 
år i Klepp Rekne-
skapslag, vil Ada 
pensjonere seg til 

høsten. Vi vil takke for 
godt samarbeid, og ønske lykke til med pensjonist- 
tilværelsen   
 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

3 5. august 

4 20. september 

5 20. november 
 
 

 

 
SOMMERÅPENT 
 
Vi har åpent i hele sommer med redusert 
bemanning. Alle tjenester blir utført, men vær ute i 
god tid dersom noe skal utføres innen en gitt dato. 
 
Ønsker alle en god sommer  

https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

