
   

Program - Økonomidagene 2021 
 
Dag 1 – 29. september 

 
10:00 Innledning og velkommen  

Regnskapsføreren som bedriftsrådgiver i en digital verden 

10.10 – 
11.00 

 

11.15 – 
12.15 

Rådgiverrollen i møte med yngre / nye bønder 
- Økonomirådgivning i en digital verden 
- Investeringslyst - drøm og virkelighet 
- Når bør veilederen si stopp 

 
Bonden som økonomisk bedriftsleder 

- Hvordan få kunden interessert i og aktivt bruke 
budsjett, driftsplan og viktige nøkkeltall? 

Martin Johnsbråten 
Rådgiver i Bondelagets 
Servicekontor AS 
 
 
Andreas Lundegård 
Økonomirådgiver landbruk – 
aut. regnskapsfører, Tveit 
Regnskap AS 

Bonden stifter familie – hva må rådgiveren tenke på? 

12.30 Økonomiplanlegging – velferdsordninger 
- «Slik opplever jeg det i praksis» 

Hilde Kjersem Kolberg 
Mjølkeprodusent og 
småbarnsmor 

13.00 Lunsj 

14:00 – 
15:00 

Økonomiplanlegging – velferdsordninger forts. 
- Grunnlag for sykepenger / foreldrepenger 
- Betydning av selskapsform (småskalaprodusenter 

og tilskuddsordningene) 
- Samboerskap eller ekteskap 
- Avløserordningen 

 

Elise Midling-Hansen    
Advokat i Bondelagets 
Servicekontor AS  

15:15 – 
16:00 

Hjelp jeg har en kunde som har blitt regnskapspliktig!» 
 
-Hvem er årsregnskapspliktig? 
-Forskjell på regnskaps- og bokføringsplikt. 
-Er årsregnskapsplikt aktuelt i landbruket? 
-Hva med revisjonsplikt i landbruket? 
-Hva betyr forenklet årsregnskapsplikt? 

 

 

Sigurd Gudmund Løland                 
Seniorrådgiver i Bondelagets 
Servicekontor AS 

En bondes erfaringer fra investeringer i melkeproduksjonsbygg 

 
16.15 – 
17:00 

 
Lykkelig som liten 

- Hvilke tanker og strategier ligger til grunn for mitt 
valg? 

 
Åsmund Nordstoga                        
Bonde og musiker 

17:00 Slutt for dagen 
 

 

  



   

Dag 2 – 30. september 

Produksjonsøkonomi 

 
09:00 

 
Investering i nytt fjøs 

- Fra drøm til virkelighet 

Tore Kaldahl  
Mjølkebonde 
 

 
10:00  

 
Økonomiutvikling i forbindelse med bruksutbygging 

- Når stabiliseres økonomien etter en 
utbygging? 

- En scenarioanalyse 
- Løsdriftskrav  

 

Jostein Vasseljen 
Seniorrådgiver i NIBIO 

 
11:00 

 
 
 
11:30-
12:30 

 
Lønnsomhetsbetraktninger - små og mellomstore 
melkebruk 

- Forutsetninger for lønnsomme 
bruksutbygginger 

 
Lunsj 

 
Bjørn Gunnar Hansen,  
Fagspesialist økonomi, TINE SA 
 
 
 

12:30 Foredraget fortsetter   

Finansiering for å nå målet 

13:00 

Hvordan vurderer Innovasjon Norge kravet til 
lønnsomhet? 

- Generelt 
- Særlig i melkeproduksjon 
- Lønnsomhetsmål 

 
Redegjørelse om Tilskudd til distriktsrettet 
investeringstilskudd 

Tom-Arild Fredriksen 
Innovasjon Norge  

14:00 

 
Finansiering i utbyggingssaker 

- Banken som bremsekloss? 
- Hvordan oppnå fullfinansiering 
- Lønnsomhetsmål 

Anja Gotvasli,  
Bransjeansvarlig landbruk, SMN1  

15:00 

En kunde ber om en regnskapsanalyse, hvordan gjør 
jeg det og hvilke verktøy og nøkkeltall finnes? 
 
Hvordan er virksomhetens: 

- generelle «finansielle helse»? 
- evnen til å møte kort- og langsiktige 
gjeldsforpliktelser? 
- kapitalsammensetning – gjeldsandel og 
forhold lang/kortsiktig gjeld.  
- lønnsomhetsmål – hvordan analysere 
driftsøkonomien på gården (nøkkeltalanalyse 
produksjon m.m.). 

Gjennomgang av praktisk eksempel på 
regnskapsanalyse inkl. analyse av privatøkonomien.  

Andreas Lundegård 
Økonomirådgiver landbruk –   
aut. regnskapsfører, Tveit 
Regnskap AS 
 

15:45 
 
Avslutning 
 

 
 

 


