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Kristiansand, 15. februar 2016 

 
Økonomi- og  

REGNSKAPSTREFF i SØR 2. og 3. juni 2016 
Regnskap – verdi for hvem?   

 
Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. 
Målsetningen med arrangementet er å samle fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, 
økonomistyring, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt 
næringsliv og offentlig sektor innen samme fagområder. Fagtreffet har vært arrangert 
annethvert år siden 2002 og har samlet deltakere fra hele landet. 

Regnskapslovutvalget la 26. juni 2015 fram delrapport 1 til ny regnskapslov og delrapport 2 
legges fram 24. juni 2016. Bestillingen fra departementet var å vurdere behovet for økt 
internasjonal tilpasning og samtidig forenklinger for de minste selskapene, samt en 
regnskapslovgivning som bidrar til at norske regnskapspliktige selskaper viser reelle 
perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. I høringsuttalelsene til 
første delutredning, er det synligjort at dette er en svært krevende utfordring. 

På årets økonomi- og regnskapstreff ønsker vi å belyse finansregnskapets verdi og 
begrensninger for ulike brukergrupper og ut fra ulike ståsteder. Konferansen vil derfor 
behandle regnskapstemaet ut fra både et næringspolitisk, produsent og brukerperspektiv, 
gjennom innlegg fra departementet, akademia, de store revisjons- og regnskapsmiljøene, 
regnskapsfører og revisorforeningen, tilsynsmyndighetene, finansmarkedet og også fra et 
journalistisk perspektiv.  

For de som har behov for timer til etterutdanning, vurderes konferansen å dekke inntil 7 timer. 
 
I tilknytning til treffet vil vi også presentere faglitteratur og programvare på området, ved at 
sentrale utgivere og programleverandører av regnskapsrelaterte fagbøker og programmer, vil 
være tilgjengelig under konferansen.  
 
I tillegg til konferansens faglige bidrag, inviterer vi tradisjonen tro til båttur i skjærgården.  
Vi ender opp på Bragdøya hvor vi inntar et måltid som består av velsmakende sjømat med 
tilhørende drikke.  
 
Vi håper det vedlagte program faller i smak slik at deltakelsen blir like god som tidligere år 
og ønsker vel møtt til en interessant konferanse, faglig nettverksbygging og hyggelig sosialt 
samvær i Sør. 
 

Med vennlig hilsen komiteen    

Andre` Tofteland                  Geir Haaland                Trygve Bjerkås 
 
 
Vedlegg: Program og praktiske opplysninger 



 

2 
 

ØKONOMI og 

Program  Regnskapstreff i Sør 2016 
   Regnskap. Verdi for hvem?     
 
 
Torsdag 2. juni  
  
10.00 – 10.30 Registrering og kaffe/frukt  
 
10.30 – 10.45 Åpningshilsen v/ ordfører  
 
10.45 – 11.15 Viktigheten av relevant regnskapsregulering   
   Alexander Behringer, avdelingsdirektør, Finansdepartementet  
 
11.30 – 12.00 Røde flagg i regnskapet   
 Terje Heskestad, førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA      
 
12.15 – 12.45 Verdirelevansen til norsk regnskapsrapportering      
   Leif Atle Beisland, førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA     
 
               

13.00 – 13.45 Lunsj   
 
13.45 – 14.15 Ny regnskapslov – utfordringer og status  

Hans Robert Schwenche, professor BI  
 
14.30 – 15.00 Ny regnskapslov – går vi i riktig retning?  

Steinar Kvifte, partner EY   
       
15.15 – 15.45 Beinstrekk med kaffe 
 
15.45 – 16.15 Regnskap fra produsentsiden   

Jan Terje Kaaby, fagansvarlig Regnskap Norge 
 
 
Etter hver sekvens vil det være anledning til kommentarer og spørsmål begrenset til 15 minutt. 
 
 
16.45  Busser til hotell/sentrum  
 
 
17.45    Oppmøte båttur: Nupen - anlegget  
 
18.00    Avgang båttur i skjærgården   
 
Ca. 20.15 Ankomst Bragdøya – havets delikatesser m/ passende drikke 
 
23.00 Retur fra Bragdøya 
 



 

3 
 

Fredag 3. juni  
  
09.30 – 10.00 Kaffe og frukt  
 
10.00 – 10.30  Regnskap og tilsyn    
 Anne Merethe Bellamy, avd. direktør, Finanstilsynet 
 
10.45 – 11.15  Regnskap og revisjonsberetning  

Per Hanstad, adm. direktør, revisorforeningen  
 
11.30 – 12.00  Beinstrekk med kaffe  
 
12.00 – 12.30 Regnskap og finansmarkedet  
 Geir Bergskaug, administrerende direktør Sparebanken Sør   
   
12.45 – 13.15  Regnskap i et journalistisk perspektiv 
 Rune Reinertsen, økonomikommentator Fædrelandsvennen 
 
 
Etter hver sekvens vil det være anledning til kommentarer og spørsmål begrenset til 15 minutt. 

 
 
13.30  Avslutning    
 
13.45    Lunsj 
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Praktiske opplysninger 
 
Kontakt 
 
Eventuelle faglige eller praktiske spørsmål kan rettes til:  
 
Andre` Tofteland  Tlf. 38 14 16 34 / 94 85 90 50 andre.tofteland@uia.no 
Geir Haaland Tlf. 38 14 23 21 / 97 48 90 02   geir.haaland@uia.no 
Trygve Bjerkås Tlf. 38 14 16 44 / 91 54 77 84 trygve.bjerkas@uia.no  
Unni S. Holbrook Tlf. 38 14 16 22 / 41 20 20 79 unni.s.holbrook@uia.no  
 
Påmelding 
Du kan melde deg på ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema som ligger på vår nettside 
www.uia.no/regnskapstreff  
 
Påmeldingsfrist: 2. mai 2016 
 
Har du noen spørsmål av praktisk art, så ta kontakt med Unni S. Holbrook 
 
Deltakeravgift 
Kun kr. 2.100,- for konferansen inkludert sosial del. (Opphold kommer selvsagt i tillegg) 
 
Hotellbooking 
Vi har reservert rom ved følgende tre samarbeidshoteller hvor booking av rom foretas ved at 
den enkelte kontakter hotellet direkte og viser til avtalen gjort i anledning av regnskapstreffet. 
 
Scandic Hotel Norge (tlf. 38 17 40 00) 
Vi har reservert 25 rom fram til 6. mai. Pris for enkeltrom er kr 990,- og for dobbeltrom  
kr. 1.190,- Prisen gjelder pr natt ved overnatting(er) fra torsdag 1. til fredag 3. juni, samt i 
påfølgende weekend dersom hotellet har ledig kapasitet. 
Referanse som oppgis ved booking er «357311 - Universitetet i Agder». 
 
Clarion Ernst Hotel (tlf. 38 12 86 00)  
Vi har reservert 25 rom fram til 6. mai. Pris for enkeltrom er kr. 1.092,- og for dobbeltrom  
kr. 1.208,-. Prisen gjelder pr natt ved overnatting(er) fra torsdag 1. til fredag 3. juni, samt i 
påfølgende weekend for de som måtte ha interesse av et utvidet opphold.  
Referanse som oppgis ved booking er «# 206996». 
 
Scandic Bystranda (tlf. 21 61 50 00) 
Vi har reservert 25 rom fram til 6. mai. Pris for enkeltrom er kr. 1290,- og dobbeltrom 1490,- 
inkl. frokost. Prisen gjelder pr natt ved overnatting(er) fra onsdag 1. til fredag 3. juni, samt i 
påfølgende weekend for de som måtte ha interesse av et utvidet opphold.  
Referanse som oppgis ved booking er «-780UNI010616».  
 
 
 


