NÅR GODE RÅD ER NÆRE
- Økoråd sin styrke skal være lokal tilhørighet og
nærhet til kundene, sier Finn Johnsen. For regnskapskjeden er det derfor helt uaktuelt å legge ned
distriktskontorene.
Mens mange andre selskaper sentraliserer driften og legger ned de små
distriktskontorene, satser regnskapsog rådgivningskjeden Økoråd på å beholde lokalkontorene og de personlige
relasjonene til sine kunder.
– Vi tror det betyr noe for folk at de kan
komme innom, møte oss personlig og
oppleve at vi er tilgjengelige for dem,
sier autorisert regnskapsfører og daglig
leder på Økoråd Evenskjer AS, Finn
Johnsen.
Oppfølging
Selskapene i Økoråd-kjeden er lokalisert i Vesterålen og Ofoten, og de
legger stor vekt på lokal identitet og
regional kunnskap.

– I dagens samfunn legges det mer og
mer opp til at alt skal skje over nett.
Men det er fremdeles mange som
ikke mestrer eller ønsker dette, og
som synes det kan være greit å møte
regnskapsføreren ansikt til ansikt, sier
Johnsen. Kjedens mange ansatte for
mange gode tilbakemeldinger på at
de fortsatt prioriterer menneskelig
tilstedeværelse.
Lokalt eierskap
Det er fem lokale selskap tilknyttet
Økoråd-kjeden, og alle er lokalt eide.
– På Evenskjer er vi ti ansatte. For oss
er det en stor fordel å være en del av
et større miljø, og å ha gode kolleger å
støtte oss til, sier Johnsen.

Gode råd
Økoråd ønsker å være en god samarbeidspartner for lokale gründere,
foretak og selskaper i alle kretsene de
er representert.
– Det er etter hvert blitt et relativt komplisert lovverk og system å forholde seg
til for de som trenger regnskap. Man
må gjerne ha kjennskap til offentlige
portaler og en god del datakunnskap,
mener Johnsen.
Han ønsker at gründeren eller bedriftseieren skal få bruke tiden sin til det han
eller hun er gode på, så kan Økoråd
bidra med sin viktige kunnskap og
erfaring der det trengs.
– På den måten blir gode råd nære,
savslutter Johnsen.

Ytterst på kaikanten med frisk bris i luggen bestemte de
fem regnskapsførerne i Vesterålen og Ofoten seg i fjor for
å skape en ny nordlending. Regnskapskjeden Økoråd.
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