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Regnskapskjeden for de lokaleide  
regnskapskontorene
Franchisekjeden som ble etablert i 2003 er nå 
representert på 35 ulike lokasjoner, og med sine 
nærmere 9500 kunder og 400 ansatte forven-
ter de å omsette for 450 millioner kroner i 2022.

Saga KL er en arena for lokalt eide regn-
skapsbyrå, og skal være et konkurransedyktig 
konsept for de eierne som ikke ønsker å selge 
firmaet sitt. Kjedens visjon er å kombinere de 
beste fordelene med lokal ledelse og stordrifts-
fordeler fra kjededrift. «Vi mener dette er en 
god oppskrift for vekst, og ønsker å knytte til 
oss flere byråer i hele Norge», forteller Runar 
Vinjevoll.  
 
«Vi ønsker å bli landsdekkende, og er derfor 
spesielt interessert i å komme i kontakt med 
kvalitetssterke og fremoverlente regnskapsbyrå 
i fylkene Agder, Rogaland og på Vestlandet» 
fortsetter Runar.

Regnskapsførere med fokus på kvalitet
Kjedeleder Runar Vinjevoll er stolt av å lede en 
regnskapskjede med så mange dyktige og  
kvalitetsbevisste regnskapsførere.  «Alle våre 
byråledere har stort fokus på kvalitet, og jobber 
aktivt med å utvikle sitt regnskapsbyrå og sine 
ansatte for fremtiden. Våre regnskapsførere 
utfører daglig kritiske og lovpålagte oppgaver 
for våre kunder, og gjennom vårt medlemskap 
i Regnskap Norge styrker vi våre muligheter for 
å følge med i utviklingen og endringen av lover 
og regler.»
 
Saga KL styrker konkurranseevnen og 
legger til rette for utvikling
«Saga KL skal være det naturlige valget for be-
driftseiere som ser fordelene av å være sterke 
sammen med andre kvalitetsbevisste og solide 
regnskapsbyrå. Samtidig ønsker de selvbestem-
melse over utvikling og verdiskapning i eget 
firma. Vi skal legge til rette for inkludering og  
innovasjon slik at kjeden og hvert enkelt   

medlemsbyrå fortsetter å være konkurranse- 
dyktig i fremtiden» sier Runar Vinjevoll.

- ett av mange byråer som ville være med i fellesskapet

Suksesshistorien om Saga KL

Hvem er KL Økonomi og HR?
KL Økonomi og HR er ett av seks medlemsbyrå i 
Saga KL, som er lokalisert i Trøndelag. Daglig leder  
Johanne Kjøren forteller om en solid aktør i 
Midt-Norge, med lang og bred erfaring med å  
levere økonomitjenester. «I 2021 ble vi i tillegg  
medlem i Saga KL, hvor vi sammen nå er Norges 
største franchisekjede innen regnskapsbransjen. 
Dette er noe vi er veldig stolt av, og vil komme både 
oss og kundene til gode» sier Johanne. 
 
De ansatte i KL Økonomi og HR er en engasjert og 
glad gjeng, med allsidig erfaring fra regnskap, lønn, 
årsoppgjør og rådgivning. «I dagens samfunn, hvor 
det er stort fokus på effektivisering av rutiner og 
prosesser i forbindelse med bedriftens økonomi-
funksjon, er det viktigere enn noen gang å ha en 
god sparringspartner som er genuint interessert 
i kundens hverdag og utfordringer» kan Johanne 
med stor overbevisning fortelle. «Det å ha et nært 
og tett samarbeid med kunden vil for oss alltid 
overgå hvilken som helst robot» fortsetter hun.

HR-tjenester
I den siste perioden har byrået, lokalisert i Trond-
heim, hatt økt satsning på HR-området. «Vi ser et 
økende behov for kompetanse og bistand ut mot 
våre kunder innenfor HR-feltet. Vi utfører tjenester 
som har til hensikt å forenkle arbeidshverdagen til 
arbeidstaker og arbeidsgiver» forteller Trine Ljøkjell, 
som er prosjektleder bak kontorets nyeste produkt: 
HR-SJEKKEN.  
 

Satsningen på HR-tjenester setter søkelys på 
oppgaver som kan være krevende for både store 
og små bedrifter. Som bedriftenes leverandør av 
lønns- og økonomitjenester, har kontoret for lengst 
innsett at det ikke bare er historiske rapporter og 
budsjetter som må settes på agendaen. 

HR (Human Resources) – et begrep som handler 
om alle de som jobber hos kundene, enten som 
leder eller medarbeider. «Når alt kommer til alt, er 
det mennesker i samspill som skaper verdier. Det 
er mennesker som skaper påvirkning, det er de 
som påvirkes» tilfører Lena Eide, som også er en 
av bidragsyterne i utviklingen av kontorets nyeste 
produkt. 

Når medarbeiderne i KL Økonomi og HR gir råd, er 
det viktig å forstå og bidra til at næringslivet makter 
å utnytte og ivareta sine ressurser på en optimal 
og bærekraftig måte. Her er opplæring, utvikling, 
støtte og engasjement viktige stikkord.

Suksesshistorien starter allerede i 2003, hvor Saga KL ble etablert som kjedekonsept. «Vi er kjeden for regnskaps-  
kontorer som vil kombinere egen selvbestemmelse med stordriftsfordeler» forteller Runar Vinjevoll (adm.dir.) med glimt i øyet. 

F.v. Adm. direktør i Saga KL Runar Vinjevoll  
sammen med viseadm. direktør Trym Are Sivertsen
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HR-SJEKKEN
 
HR-SJEKKEN har som formål å sikre, utvikle og 
forbedre interne HR-prosesser hos bedrifter. Når 
ledelsen er trygg på at krav i henhold til lovverk er 
på plass, kan de sammen ta steget videre og jobbe 
med utvikling av de ulike HR-prosessene i bedriften.

Medarbeidere ved HR-avdelingen ser frem til å ta i 
bruk det nye verktøyet, og håper at mange kan se 
nytteverdien av en slik kartlegging, sier teamleder 
Trine Ljøkjell om tanken bak prosjektet: 
«Vi ønsker å fremme et arbeidsliv som sikrer 
ivaretakelse av både arbeidsgiver og arbeidstaker 
på en god måte. Gjennom vår HR-satsning kan vi 
jobbe sammen med kunden for å ruste bedriften 
for morgendagens arbeidsliv. De færreste av våre 
kunder i SMB-markedet har en egen ressurs på HR, 
så her kan vi bidra».

Videre forteller Lena Eide verktøyet er viktig for å 
kunne skape gode og fremtidsrettede arbeidsplas-
ser: «Vi gleder oss til å ta fatt på jobben sammen 
med våre kunder, og sørge for gode og ryddige 
prosesser slik at partene er trygge på at regelverket 
følges. Dette danner grunnlaget for å jobbe videre 
med kultur» fortsetter Lena.

HR-SJEKKEN finner du på kontorets 
hjemmeside. www.kl.no

Ikke bare en regnskapsfører
Byrået har over flere år jobbet proaktivt med å 
følge den teknologiske utviklingen. De forteller 
om store endringer i bransjen de siste årene. De 
er ikke lengre bare en regnskapsfører. En viktig 
del av arbeidshverdagen handler også om det å 
forstå kompleksiteten når det kommer til hvilke  
tekniske løsninger som vil passe den enkelte 
kunde. Slik kan vi sammen med kunder stå godt 
rustet for fremtiden. 

«Vi har endret fokus, fra det å velge det regn-
skapssystemet som passer egen bedrift best, til 
å ha fullt fokus på hva som vil være den beste 
løsningen for kunden» forteller Trym Are  
Sivertsen, styreleder i KL Økonomi og HR AS. 
Trym jobber i tillegg som viseadministrerende 
direktør hos Saga KL. «Vi legger i større grad til 
rette for valgfrihet og kundens behov prioriteres 
høyt» fortsetter han. «Skreddersøm har virkelig 
fått en ny mening i regnskapsbransjen.»  

IT-leverandør: in-house og eksternt
Daglig leder Johanne Kjøren forteller at kontoret 
i mange år har hatt eksterne leverandører 
når det kommer til teknisk support på digitale 
plattformer. «De siste årene har vi arbeidet 
med å tilrettelegge for å ha mye «in-house», og 
har brukt mye tid og ressurser på å skape vår 
egen IT- avdeling» forteller en tydelig kry daglig 

leder. Byrået satser stort, og ser at dette gir 
konkurransefortrinn som både raskere respons 
og kompetansedeling. «Med på kjøpet får vi økt 
kompetanse her på huset når det kommer til 
regnskapssystemer, API og hvilke behov vi kan 
dekke fremover. Vi har alltid vært tørst etter ny 
kunnskap, også når det kommer til det digitale. 
Vi har flere systemsertifiserte medarbeidere og 
ser på dette som en investering for fremtiden» 
forteller Johanne. 

Kontor med sjel
Hos KL Økonomi og HR har kollegaer og trivsel 
vært i fokus i all tid. «Vår viktigste ressurs er 
menneskene i bedriften» forteller Hilde Sæter-
haug, som er HR-leder hos KL Økonomi og HR. 
«Kultur, kunnskapskapital og det å skape den 
beste versjonen av alle våre dyktige medarbei-
dere, er noe vi jobber med løpende», fortsetter 
hun. 

Organisasjonskultur kan man omtrent ta og føle 
på hos KL Økonomi og HR. De forteller om at de 
til stadighet får tilbakemelding fra besøkende 
om en veldig god atmosfære. «Dette er viktig for 
oss, og vil fortsatt stå i høysete, selv om den  
teknologiske utviklingen spinner videre», avslut-
ter en stolt HR-leder. 

F.v. Lena Eide (rådgiver lønn og HR), Trym Are Sivertsen (styreleder) og Johanne Kjøren (daglig leder)
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Saga Regnskap Drammen 
- med hjerte for tall

HØNEFOSS og TØNSBERG 
- bransje- og systemspesialisten
Bransje- og systemspesialistene 
Saga Regnskap Hønefoss har gjennom de 30 
årene byrået har eksistert, etablert seg som en 
foretrukken aktør når det kommer til levering 
av regnskapstjenester, spesielt hos tannleger og 
eiendomsmeglere, både lokalt og nasjonalt. Byrået 
med over 50 rådgivere har spisskompetanse innen 
disse bransjene, og gjennom flere års erfaring med 
komplekse kjedekonstellasjoner kan de skilte med 
en unik kompetanse. 
 
IT-systemer - en naturlig del av hverdagen
Byrået i Hønefoss så tidlig fordelen ved å være 
tett på den teknologiske utviklingen. Ved å være 
nysgjerrige i å ta i bruk nye løsninger, har de i 
samarbeid med sitt «in-house» IT-selskap, klart å 
utvikle spesialtilpassede robotiserte løsninger. De 
kan blant annet skilte med å være blant de første 
som tar i bruk AI teknologi for behandling av alle 
innkommende fakturaer. 

«Saga Regnskap Hønefoss har de senere år 
fokusert mye på kompetansebygging innenfor IT 
systemer og løsninger. Dette i kombinasjon med 
god forretningsforståelse gjør at vi, i samarbeid 

med våre kunder, finner robuste og effektive 
løsninger som gjør våre kunders hverdag enklere» 
forteller Magnus Haugerud, daglig leder ved Saga 
Regnskap Hønefoss. «Vi er selvfølgelig sertifisert 
partner med alle de største systemleverandører» 
fortsetter han. 

 
 
 
 
 
 
 

Saga Regnskap Tønsberg
Saga Regnskap Tønsberg er også et av Saga KLs 
medlemsbyrå som tidlig så fordelen ved å spesiali-
sere seg på spesifikke bransjer og dertil system- 
løsninger. Deres 9 dyktige rådgivere har derav i en 
årrekke hatt fokus på å bygge spisskompetansje 
innen bestemte bransjer. Kontoret som ble etablert 

i 2002 kan skilte med omlag 200 kunder, fordelt 
over store deler av landet. «Vi har spesielt god 
kompetanse på regnskapsføring for eiendomsme-
glerforetak og har også en større meglerkjede i vår 
portefølje. Ellers har vi et bredt spekter av kunder 
i flere bransjer» forteller Line H. Langnes, som er 
daglig leder ved byrået i Tønsberg. God system-
forståelse sikrer at de ansatte ved byrået klarer å 
gi kunden en sømløs og effektiv løsning tilpasset 
deres behov. «Vår filosofi er at kundens behov skal 
stå i fokus, og vi vil derfor kunne tilby løsninger som 
gjør hverdagen deres enklere, tryggere og bekym-
ringsløs, slik at de kan konsentrere seg om det de 
er gode på» avslutter hun.

Felles enighet om kjedekonsept
Hønefoss og Tønsberg er begge enig i at det å være 
en del av regnskapskjeden Saga KL, gir de mulighe-
ten til å tilegne seg bred faglig kompetanse og gode 
tekniske verktøy, men samtidig beholde det lokale 
eierskapet. Kjedens visjon om å kombinere de bes-
te fordelene med lokal ledelse og stordriftsfordeler 
fra kjededrift, gir medlemmene det handlingsrom 
de ønsker for å kunne utvikle seg og sine ansatte. 

Drammens største regnskapsbyrå i ny drakt 
Saga KL har vokst til å bli den største franchise-
kjeden i Norge, og den 1.  juni ble også tidligere 
Drammen Data presentert i ny drakt; Saga Regn-
skap Drammen. «Som en del av Saga KL ønsker 
vi å være med på å styrke kjedens merkevare og 
gjennom et tett samarbeid med alle kjedekontore-
ne vil vi kunne gi kunden et bedre tjenestetilbud», 
forteller Øyvind Isebakke, daglig leder ved Saga 
Regnskap Drammen. «Kunden vil merke lite til end-
ringen, siden alle Saga-medlemmene er lokalt eid, 
og vårt eget byrå vil fortsatt være eid av de ansatte» 
fortsetter Øyvind.  

Gjennom et tett samarbeid med kjedekontoret 
jobber alle medlemsbyråer hardt for å hele tiden 
være oppdatert og fremoverlent når det kommer 
til å kunne rådgi og veilede kundene på best mulig 
vis. Isebakke er helt klart oversbevist om at denne 
endringen vil absolutt være utelukkende positivt for 
deres kunder. 

Med hjerte for tall  
Saga Regnskap Drammen har hjulpet små og 
mellomstore bedrifter med økonomiveiledning 
og selskapsforvaltning siden 1968. Opprinnelige 
tilbydde kontoret tjenester innen både data og 
regnskap, men med et hjerte for tall, har de i de 
siste år valgt å spesialisere seg på tall og levering av 
regnskapstjenester av høy kvalitet. Saga Regnskap 
Drammen kan blant annet skilte med en høy andel 
autoriserte medarbeidere, som sammen har lang 
og bred erfaring innenfor de fleste bransjer.  

Høyt servicenivå 
Kontorets 26 ansatte er opptatt av å levere tjenes-
ter av høy kvalitet, og for å sikre kunden best mulig 
spesialkompetanse, velges den regnskapsføreren 
som passer best ut fra kompleksitet, kompetanse 
og erfaring. Hos Drammens største regnskaps-
kontor, har det alltid vært stor fokus på service, og 
som kunde hos oss får man en fast person man 
forholder seg til. «-Det er på denne måten vi klarer 

å være våre kunders personlige regnskapsbyrå» 
forteller Isebakke.

«Hos oss får du god og personlig service.  AS 
Drammen Data har eksistert siden 1968, og selv 
om vi har byttet navn, vil vi fortsatt operere etter de 
samme standarder som tidligere» avslutter han.

Saga Regnskap Drammen feiret tidligere i juni  
navnebyttet med en lanseringsfest

Daglig leder Magnus Haugerud (midten) i  
planleggingsmøte sammen med kolleger
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Vestfold og Telemark
• Saga Regnskap Tønsberg
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Sandefjord
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Larvik
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Revetal
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Horten
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Skien
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Bø
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Porsgrunn
• Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Tolvsrød
• Sibbern Råd og Verdi, Revetal 

Viken
• Sørum Økonomi, Sørumsand
• Saga Regnskap Asker og Bærum
• OCON Regnskap, Årnes
• Saga Regnskap og Økonomi AS avd Lysaker
• Saga Regnskap Hønefoss
• Saga Regnskap Drammen
• Saga Entreprenør Regnskap
• Regnskapssentralen, Moss
• Regnskapstjenester Eidsvoll
• Vestby Regnskapskontor

Møre og Romsdal
• Hasund as Ulsteinvik
• Hasund as Ålesund

Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS
Mobil: 918 15 088
E-post: runar.vinjevoll@sagakl.no
Organisasjonnr: 911 920 972
Web: www.sagakl.no

Våre kontorer finner du...

Runar Vinjevoll, Administrerende direktør Saga KL

Vil du bli en del av vår suksesshistorie?

Vi ser stadig etter flere samarbeidspartnere som vil være 
en del av vår suksesshistorie!

Vi ønsker å ekspandere over hele landet, og vi ser spesielt 
etter sterke og fremoverlente regnskapskontor på  
Vestlandet og Sørlandet.

Er du nysgjerrig på om dette kan 
være noe for ditt regnskapskontor?

Oslo
• ABC Accounting
• Saga Regnskap og økonomi 

Innlandet
• Dala Økonomi, Brumunddal
• Askus avd. Lillehammer 

Trøndelag 
• KL Regnskap Hitra
• KL Creditreform Økonomi, Trondheim
• KL Økonomi og HR, Trondheim
• KL Regnskap Selbu
• KL Regnskap Selbu, avd. Tydal
• KL Regnskap Hitra, avd. Frøya 

Nordland
• Bedriftspartner, Mosjøen 

Troms og Finnmark
• MA Regnskap, Bardufoss
• Askus avdeling Hammerfest
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