
Økonomiklyngen ble dannet for å gi et økonomisk bidrag til HSN (Høgskolen i Sørøst Norge) i  

forbindelse med å etablere et doktorgradsprogram og å utvikle HSN til en Handelshøgskole. 

Sammen bidrar vi økonomisk og kunnskaps-messig til å styrke fagkompetansen til vår lokale høgskole. 

Slik håper vi å bidra til at kompetente mennesker med god og relevant utdannelse blir i Ringerike og  

bidrar til økende vekst for vår flotte region.  

Vi har en felles motivasjon for å bygge et godt omdømme for bransjen vår. Vi håper sammen å kunne  

vise de positive verdiene en god regnskapsfører og revisor kan tilføre bedrifter innen alle bransjer.  

Derfor fremsnakker vi hverandre, og heier på hverandres suksess. 



Regnskapet- 

bare flisespikkeri for staten? 

 

Et korrekt regnskap gir din bedrift et godt  

måleinstrument for hvordan det går med 

driften. Du kan se forbedringsmuligheter og 

problemområder. Hvor mye du får å rutte med  

i pensjonsalder blir bestemt av regnskapet. Du 

kan også få mer å rutte med i dag, ved å få med 

alle fradrag på skatt og moms som du har krav 

på for kostnadene i driften. Regnskapet er det 

beste grunnlaget for å ta økonomiske  

beslutninger, for dagen i dag og for fremtiden. 

Er ikke regnskapsførere og revisorer  

kjipe kontorrotter? 

 

Som regnskapsfører eller revisor har vi ansvar 

for kunder av ulik størrelse, og fra ulike  

bransjer. Vi er innom et bredt spekter av 

problemstillinger, i ulike bedrifter, og møter 

mange forskjellige typer mennesker. Vi ser  

både den lille sykkelreparatøren på hjørnet, og 

den store bedriften med flere hundre ansatte. 

Kunden har tillitt til at vi finner de beste  

løsningene for akkurat dem. 

Vi kan gi kunden råd om muligheter for å gjøre 

det bedre, kanskje til og med å redde et firma 

fra å måtte stenge dørene. Vi er der når  

både små og store økonomiske  

beslutninger skal tas, når livet endres 

uventet, og vi må finne nye løsninger.  

Samtidig leverer vi gode og riktige 

regnskapstall, slik at kunden har et 

godt grunnlag for sine beslutninger.  

 

Kjipe kontorrotter?  

Hverdagshelter sier vi. 

Ringerike- 

En region i utvikling 

 

Ringerike forventer en befolkningsvekst på  

mellom 6000 og 11000 de neste 15 årene.  

Arbeidet er i gang for å sikre gode bo– og  

oppvekstforhold. Skoler, barnehager, idretts-

anlegg, kulturtilbud og infrastruktur utvikles i 

et hurtig tempo for å passe til den nye  

fremtiden. I tillegg skal vi beholde frilufts-

områder og grøntarealer, som vi alltid har 

vært privilegerte med å ha nært på oss. 

Industri– og kunnskapsbedrifter åpnes og  

utvikles. Store handelskjeder satser i Ringe-

rike, og gründere åpner nisjebedrifter.  

Utbyggingen av Ringeriksbanen og 

E16 skaper mange nye arbeids-

plasser. Ved ferdigstillelsen i 2024 

når vi hovedstaden på under 30  

minutter. 

Vi i Økonomiklyngen er stolte av å 

kunne være støttespillere for nye  

prosjekter og bedrifter som bidrar 

til utviklingen av Ringerike. 

Vi står sammen for nye verdier! 


