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FUSJON MELLOM KLEPP OG TIME REKNE-
SKAPSLAG 
 
Årsmøta i Klepp og Time gjorde på ekstraordinære 
årsmøte 1. oktober vedtak om å fusjonere laga med 
virkning  fra 01.01.2020. Navnet på det fusjonerte laget 
blir Jæren Rekneskapslag SA. Vedtaket i begge laga var 
enstemmig. 
 
Vi ser fram til gjennomføring av fusjonen, og mener 
helt klart dette er et viktig og ikke minst framtidsretta 
steg. Regnskapsbransjen er inne i store endringer med 
overgang til digital regnskapsføring.  
En del av medlemmene både i Klepp og i Time er 
allerede i gang og nytter nettbaserte løsninger med 
dokumentsenter og EHF faktura. På sikt mener vi klart 
at dette vil redusere arbeidsomfanget med 
regnskapsføring og dermed spare penger for 
medlemmene.  
Vi kommer til å bruke regnskapsprogrammet Agro 
Økonomi som hovedverktøy i Jæren Rekneskapslag. 
Samtidig er vi kjent med at enkelte medlemmer fra 
Time i dag har utarbeidet omfattende rutiner med 
fakturering, dokumentsenter m.m. basert på Duett sine 
løsninger. Disse vil selvsagt kunne få fortsette med sin 
løsning.  
 
I arbeidet med fusjon er det lagt stor vekt på at vi må 
holde prisen for tjenestene nede på et rimelig nivå. 
Dette gjelder både timepris og effektivitet i det 
arbeidet vi utfører. Med den utviklinga vi dessverre ser 
innenfor mange av de tunge landbruksproduksjonene 
er dette enda mer dagsaktuelt. Samtidig skal vi utvikle 
oss videre for å kunne være en like aktuell 
samarbeidspartner om 5 og 10 år.  
 
Et større lag medfører at vi lettere kan sikre og 
videreutvikle kompetanse også på «smale» områder. Vi 
tenker i denne sammenhengen på eierskifte, utvikling 
av lønnsomhet, driftsplanlegging, trygde og sjuke-
pengeretter for å nevne noen sentrale områder der vi 
mener det er viktig at vi har et tilbud til medlemmene. 
 
De ansatte vil bli samlet i kontorbygget på Særheim, og 
kontorbygget på Håland vil bli solgt. Det vil bli 
gjennomført noen mindre ombyggingsarbeider på 
bygget på Særheim, slik at det blir plass til alle. 

 
Styret i det nye laget vil bestå av 5 styremedlemmer. 
Disse vil bli valgt på ordinært årsmøte i mars 2020. 
Fram til nytt styre er valgt ledes laget av et interimstyre 
som består av styremedlemmene i de 2 laga.  
 
Interimstyret er sammensatt slik: 

 Odd Braut, styreleder 

 Tarald Magne Oma, nestleder 

 Ove Horpestad 

 Lars Nedrebø 

 Trygve Selbak 

 Sigmund Wiig 

Martin Svebestad vil være daglig leder i det nye laget. 
Irene Hobberstad vil være kontorleder, og Åge Bryne 
og Irene Time Grødem vil begge være avdelingsledere. 
Dette er samme struktur og den samme ledelsen som 
en har hatt i Klepp Rekneskapslag.  
 
De største endringene vil det selvsagt bli for våre nye 
medlemmer fra Time. Disse vil skifte kontor, og for 
mange også regnskapsprogram. 
 Vi vil ikke ta noe betalt for arbeidet med å føre over 
regnskapet til det nye verktøyet, og utskriftene er 
noenlunde de samme som de en har hatt. Dermed vil 
dette være en relativt enkel affære som vi regner med 
vil gå greit for alle våre medlemmer.  
I Klepp har en brukt Agro Økonomi i mange år, noe 
både ansatte og medlemmer har vært godt fornøyde 
med. 
 
Nedenfor har vi tatt med planlagte kurs og fagmøter 
for høsten. Her er selvsagt både medlemmer/kunder i 
Klepp og i Time invitert.  
Ellers er selvsagt medlemmene fra Time velkomne til å 
ta en tur innom kontoret på Særheim både for å gjøre 
seg kjent og for å komme med synspunkter og få svar 
på aktuelle spørsmål. 
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TILBUD OM KURS OG FAGMØTE HØSTEN 
2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURS I EIERSKIFTE 2019 
 

Vi arrangerer kurs i eierskifte, som går over 2 kvelder, 
torsdag 31. oktober og torsdag 07. november fra kl 
19.00 til 21.30. Kurset holdes på spiserommet på 
kontoret på Særheim. 
 
På kurset vil vi komme inn på de fleste tema som er 
aktuelle for både selger- og kjøpergenerasjonen som: 
 
• Menneskelige sider ved et eierskifte 
• Skatte- og avgiftsregler og tilpassing til disse 
• Økonomi og lovregler ved eierskifte og det å 

eie en gard 
 
Påmelding på e-post til klepp@grl.no eller på telefon 
51 78 69 90 innen 28. oktober. Vi anbefaler at både 
selger- og kjøpergenerasjonen deltar på kurset. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Åge Bryne og Martin 
Svebestad. 
 
Kursavgift: Kr 1000 pr deltaker, halv pris på neste fra 
samme gårdsbruk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

5 20. november 

6 20. januar 
 
 
 

 

 

KURS – I ELEKTRONSK BILAGS- 
LEVERING/BEHANDLING 
 

Vil du lære mer om elektronisk bilagshåndtering 
og hvordan dette fungerer? Vi holder kurs i våre 
lokaler på Særheim: 
 

Torsdag 17. oktober kl 13.00  
 
Varighet 1-2 timer. Kurset er gratis og har ingen 
påmelding. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Ove Undheim og 
Thomas Kvia. 

 

 

FAGMØTE FORRETNINGSKUNDER 
 

Tid:  Onsdag 30. oktober kl 19.00 
Sted:  Spiserommet på kontoret på Særheim, 

Postvegen 209. 
 

Tema: 

 Firmabil. Hva lønner seg og hvordan er 

beskatningen? 

 Digital kjørebok. Hvordan virker dette 

og hva er nytten? 

 Utvikling av digitale regnskapsverktøy. 

Hvordan tenker vi i Jæren Rekneskaps-

lag om utviklinga på feltet? 

 Hva forventer kundene av regnskaps-

kontoret sitt? 

Velkommen til en uformell og trivelig kveld. Det 
er ikke noen deltakeravgift, men av hensyn til 
servering ber vi om påmelding til tlf 51 78 69 90 
eller e-post klepp@grl.no innen mandag 28. 
oktober. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Irene Time 
Grødem, Irene Hobberstad, Martin Svebestad 
og Ole Åfløy. 
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