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 PROFIL  

Nøyaktig, strukturert, fleksibel lagspiller, og godt humør. Er fokusert på kvalitets- og 

tidsriktig leveranse og er ikke redd for selv å ta tak i detaljene. Jeg har mangeårig 

ledererfaring som Regnskaps-, Økonomi- og Konsernregnskapssjef fra store norske 

selskaper. Har hatt ansvaret for hele prosessen fra A til Å med kvalitetssikring av data 

på input siden til ferdigstilling av årsregnskap og skattemelding. I tillegg har jeg erfaring 

fra konsolidering. En del av mine oppgaver har også vært rapportering av regnskapstall 

etter både NGAAP og IFRS. Ved siden av løpende produksjon er det viktig å fokusere 

på at de forskjellige prosessene er optimalt tilpasset både system, interne 

rapporteringsbehov og at de har en god internkontroll. For en best mulig 

systemutnyttelse kan det være behov for å tilpasse de interne prosessene. Ved siden av 

å arbeide med prosessene har det vært viktig for meg at de som jobbet med tallene 

hadde en god forståelse av både fag og prosess. Ved siden av norsk som er mitt 

morsmål behersker jeg både engelsk og tysk både skriftlig og muntlig. 

 

2019 – 2022 Accounting Manager, Scatec ASA 

Ansvarlig for regnskapet til Scatec ASA med både intern og ekstern rapportering. 

Scatec ASA er morselskapet i Scatec konsernet og er notert på Oslo Børs. Scatec 

utvikler, bygger, eier og drifter fornybare energianlegg på fire kontinenter. På grunn av 

aktivitetene i både prosjekter og løpende drift, hadde jeg kontakt med flere av de andre 

lokasjonene globalt i tillegg til en løpende kontakt med revisor. Ved siden av å være 

Accounting Manager var jeg prosesseier for prosessene Record to report og Inbound 

invoice to pay.  

2014 – 2019 Regnskapssjef, Veidekke Industri AS 

Ansvarlig for regnskapet til Veidekke Industri AS. Regnskapsavdelingen var delt inn i tre 

team - kunde, leverandør og rapportering. Hvert team ble ledet av en teamleder som 

også hadde personalansvaret for medarbeiderne i eget team og rapporterer til meg. Ved 

siden av regnskapsteamene var en controller i avdelingen ansvarlig for 

internrapporteringen i selskapet. Vedkommende rapporterte direkte til meg. I tillegg til 

ansvaret for den løpende regnskapsføringen satt jeg selv med rapporteringen til konsern 

ihht. IFRS og hadde den løpende kontakten med revisor. Avdelingen arbeidet med 

kontinuerlig forbedring for å øke både fagkunnskap og forståelsen av egne prosesser. 

Det var også startet parallelle prosesser med fokus på automatisering ved hjelp av 

eksisterende systemer og evt. ta i bruk roboter (robotics) for å standardisere manuelle 

prosesser der det er mulig. 

 

2013 – 2014 Regnskapssjef, Bravida Norge AS 

Ansvarlig for regnskapet til Bravida Norge AS. Regnskapsavdelingen var delt opp i 

leverandør, kunde og hovedbok. All inngående faktura ble scannet eksternt og 

distribuert for hele konsernet av leverandørteamet i Sverige. Teamleder leverandør i 

Norge avstemte de største leverandørene månedlig ved siden av løpende kontakt med 

leverandørene. Utfaktureringen ble håndtert av de respektive avdelingene, mens 

oppfølgingen av kunde reskontro og kontakt med inkasso selskapet var hos kunde 
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teamet. Resterende hovedboks føringer, anleggsmidler og garantihåndtering ble 

håndtert av hovedbok teamet. Ved siden av den løpende regnskapsføringen var jeg 

ansvarlig for rapportering til konsern ihht. IFRS og dialogen med selskapets revisor. 

 

2011 – 2013 Konsernregnskapssjef, Autolink Group AS 

Avdelingens oppgaver var inngående- og utgående faktura, regnskapsføring og lønn. I 

tillegg til å følge opp avdelingen og være fagperson innenfor regnskap, hadde jeg 

ansvaret for likviditetsstyringen, regnskapsrapporteringen og konsolideringen av alle 

selskapene som inngikk i Autolink Group. Arbeidsoppgavene medførte en løpende 

kontakt med både vår bankforbindelse og konsernets revisor. 

 

2010 – 2011 Regnskapssjef, NOKAS KONTANTHÅNDTERING AS 

Ansvarlig for regnskapsføring og –rapportering og nøkkeltallsrapporteringen til ledelsen 

og til konsern. I tillegg var jeg ansvarlig for konsolideringen av de skandinaviske 

selskapene innenfor underkonsernet Nokas Cash Handling. 

 

2008 – 2010 Nordic Accounting Manager, AS Nestlé Norge Divisjon Nespresso 

Ansvarlig for regnskapsføringen av filialene til Divisjon Nespresso i Norge, Sverige og 

Danmark. Alle regnskapene ble håndtert på hovedkontoret i Oslo og filialene var mva-

registrert i de respektive landene og var egne skatteobjekter. Nespresso Nordic startet i 

Norge i 2003 og etablerte filialene i Sverige i 2006 og i Danmark i 2007. Nespresso 

Nordic var i sterk vekst og det var stort fokus på å få etablert de riktige rutinene for 

filialene samtidig som det ble etablert tilstrekkelig internkontroll. 

 

2003 – 2008 Regnskapssjef, Statkraft AS 

Ansvarlig for regnskapsavdelingen som førte regnskapet til Statkraft SF og de 

selskapene som ble ledet ut ifra hovedkontoret på Lilleaker. I denne perioden hadde jeg 

også ansvaret for den økonomiske rapporteringen av Statkraft SF til konsern. I 2004 ble 

det gjennomført en omdanning av Statkraft SF til Statkraft AS med en påfølgende fisjon 

av enkelte forretningsområder til egne selskap. Etter omdanningen etablerte vi en 

regnskapsfunksjon som fikk ansvaret for regnskapsføringen av til sammen 10 

selskapsregnskap. Ved implementering av IFRS i 2006 ble det laget rutiner for en 

parallell regnskapsføring av NGAAP og IFRS. I perioden 2006 -2007 ble det 

gjennomført flere prosjekter for å kunne utnytte synergier i konsernet, og i juni 2007 ble 

det besluttet at det skulle etableres et felles regnskapstjenestesenter på Lilleaker med 

selskapene som Statkraft AS eier 100% i Trondheim Energi AS. 

Regnskapstjenestesenteret ble organisert i tre team, et team håndterte alle inngående 

faktura, et team hadde ansvaret for regnskapsføringen for selskapene på Lilleaker og 

det siste teamet fikk ansvaret for regnskapsføringen for selskapene i Trondheim. I 2008 

hadde senteret ansvaret for 17 selskapsregnskap inkl. rapporteringen. 

 

2000 – 2003 Økonomisjef, Tollpost-Globe AS 

Ansvarlig for regnskapsføringen og rapportering både internt og til eiere i Danmark for 

både DFDS Tollpost-Globe AS og DFDS Transport Group AS, konsernet i Norge. 

Videre hadde jeg ansvar for vår likviditetsstyring som innebar å fokusere på 

kostnadsgunstig finansiering og rapportering av denne til våre eiere. For å videreutvikle 

økonomifunksjonen var et fokusområde å etablere hensiktsmessige rutiner. 

  

 

 UTDANNING  

1986 – 1997 Siviløkonom (Magister der Betriebswirtschaft) 

Bedriftsøkonomisk studie ved Wirtschaftsuniversität Wien med hovedvekt på fagene 
Finanzierung und Finanzmärkte og Wirtschaftsinformatik. 

 

 IT  

Har en generell god IT og systemforståelse. Etter å ha brukt AX2012 og D365 i de siste 

jobbene, har jeg fått god innsikt i bruken av disse systemene. I og med at Microsoft ikke 
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har lagt opp til egne rapporter i sine systemer var, det nødvendig å bruke PowerBI til all 

analyse av data. Stort sett har jeg brukt PowerBI i Excel som er en flaksibel måte å sette 

opp analysene på. Som rapporteringsverktøy har jeg brukt Cognos i de siste jobbene. I 

tillegg er jeg en erfaren bruker av Microsoft office produktene. Tidligere har jeg også 

arbeidet med SAP og Navision. 

 

 SPRÅK 

Norsk, Morsmål 

Engelsk, Flytende skriftlig og muntlig 

Tysk, Flytende skriftlig og muntlig 

 

 REFERANSER  

Referanser oppgis ved forespørsel 

 

 


