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Vinteren er på hell. Skiskyting i Holmen
kollen med medaljeseremonier og full
fest i Oslo sentrum på kveldstid er
historie. Nå blir det påske og så kommer
våren og sommeren. I Kredinor skjer
det mye om dagen. Vi er stolte over at
vi stadig øker kundemassen, og at vi får
innpass hos stadig nye bransjer. Flere
og flere velger Kredinor som sin sam
arbeidspartner innenfor reskontro opp
følging og innfordring, og vi opplever at
vi er et naturlig valg for bedrifter i alle
størrelser. «Til lags aat alle kann ingen
gjera» skrev Ivar Aasen. Det er noe vi
ønsker å motbevise. Liten eller stor spiller
ingen rolle. Vi har tid, rom, plass og mulig
het til å bistå alle som ønsker det uansett
størrelse og geografisk plassering.
I dagens nummer av KredinorNytt kan
du lese om vårt avdelingskontor i
Plankebyen, Fredrikstad. I lokaler rett
ved vannkanten på Glommen Brygge
holder vi til. Avdelingen her bistår store
og små næringslivsaktører i Østfold og
tilliggende fylker med å få inndrevet sine
tilgodehavender. Fredrikstadavdelingen
har et bredt spekter av kunder innenfor
energi, bank/finans og handel og er en
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typisk eksponent for Kredinors veivalg og
strategi som virksomhet. Ingen er for stor
og ingen er for liten til å være kunde hos
oss og alle har krav på kvalitet i alle ledd.
Kredinor bestemte seg for 10 år siden
til å satse for fullt på å etablere seg som
en kompetent, innovativ og serviceinn
stilt leverandør til norske banker. I den
spede begynnelse var omsetningen så
vidt over nullpunktet, mens Kredinor
i dag er stolt tjenesteyter til en rekke
norske banker. Vår ambisjon er ytterli
gere vekst og enda større andeler av
det totale bankmarkedet. I dagens ut
gave av KredinorNytt har vi et spesielt
fokus på Bank Norwegian som i løpet
av få år har blitt en bank så stor at den
nå kanskje er verdt mer enn flyselskapet
ved samme navn.
Man har lenge vært klar over at nye
rammebetingelser innenfor elektrisk
kraft og telecom krever nytenkning og
nyutvikling. Fleksible løsninger og utvik
ling er styrende for Kredinor. Vi er svært
opptatt av å kunne tilby energiselskape
ne innenfor kraft og nett et samarbeid

som gjør veien inn i en ny tidsalder så
enkel og ukomplisert som mulig.
Kredinor vil, og skal lede an, i utviklingen
av integrasjoner og vi skal være best på
løsninger for den enkelte og for markedet
i sin helhet.
I fremtiden vil alt i økende grad bli basert
på digitalisering og automatisering.
Roboter er ikke lenger science fiction,
men absolutt aktuelle realiteter.
Vi i Kredinor skal være en viktig del av
fremtiden og kombinasjonen av know
how, manpower og utvikling skal føre
oss dit vi ønsker.
Og jeg kan love at hos oss, vil vi alltid
ha mennesker som har ansvaret for at
dere våre kunder, forblir det aller viktig
ste for oss.
Jeg håper at dette KredinorNytt faller i
smak. På vegne av alle «kredinorere»
over hele Norge ønsker jeg dere alle en
trivelig lesestund og en riktig god Påske.

Tor Berntsen, adm. direktør

våre verdier

4
6
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20

Tettere på – Kredinor i Fredrikstad
Bank Norwegian – effektiv innfordring
Årets Kredittpris 2015 til Tore Andresen
Energi – egen bransjeansvarlig i Kredinor
Los – energipartner for store og små
Fortum – effektivt purre- og inkassoløp
Nyhet! Eget SBM-team i Kredinor
Juridisk – foreldelse v/ Mathias Haugan
Smått og godt
Oslo Maraton 17. september 2016
De fem store seminarene
Kurskalender 2016

Kredinor SA
Kredinor SA og
Gullaug Pless
DESIGN: ceciliemohr.no
FOTO: iStock, Scanpix, Kredinor
TRYKK: BK Grafisk AS
PAPIR: 150 g Edixion offset
UTGIVER:
TEKST:

Våre kontorer

3

Våre lokalkontor

Tettere på vårt avdelingskontor i Fredrikstad
Østfold er porten til Norge, og ligger idyllisk til øst for Oslofjorden. I Kråkerøyveien 2 finner du Kredinors
avdelingskontor i Fredrikstad med 21 medarbeidere. Fredrikstad er også hovedsete for Region SørØst
i Kredinor, og derfor treffer vi regiondirektør Håkon Thinggaard når vi besøker kontoret.

FAKTA OM FREDRIKSTAD
OG ØSTFOLD:

Østfold er et lite fylke hvor alle
byene har kort avstand inn til
Oslo. Det bor rundt 287 198
innbyggere i landsdelen.
Befolkningen i Østfold fordeler seg
på hele 4 182 kvadratkilometer.
Fylket har seks byer: Askim,
Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen
og Sarpsborg. Fylkets største by
er Fredrikstad, som kan skryte
av å være Nord-Europas best
bevarte festningsby.
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Fredrikstad er ett av Kredinors største
avdelingskontor og holder til i lokaler ved
vannkanten på Glommen Brygge, som
ligger på Kråkerøysiden av Fredrikstad
sentrum. Her møtes våre lokalkjente med
arbeidere hver dag med ett mål for øyet;
å levere markedets beste inkassotjenester
og resultater til våre oppdragsgivere.
Avdelingen består av 13 saksbehandlere,
en Account Manager (AM) og to Key
Account Managere (KAM). De ivaretar
noen av Kredinors største oppdragsgivere innenfor energi, bank/finans – og
mindre handelsbedrifter i Østfold.
– Avdelingen består først og fremst av
mange dyktige og rutinerte saks
behandlere og kundeansvarlige som
kan skilte med gode resultater for opp
dragsgiverne de representerer hver
dag, sier Hanne Kaugerud som er
avdelingsleder i Fredrikstad. Hun leder

et erfarent team med spesialister innenfor
energi, bank/finans og handel.
– Fredrikstad har alltid hatt spiss
kompetanse på behandling av energi
krav. De aller fleste energiverkskundene
håndteres også i SørØst, sier Hanne.
– De senere årene har Kredinor opp
arbeidet seg en bredere kundemasse.
Etter etableringen av divisjon bank/finans
i 2008, med utspring i Fredrikstad, har vi
utvidet virksomheten til lokale handels
bedrifter, fortsetter hun. Kredinors region
direktør for Region SørØst, Håkon
Thinggaard har også sin kontorplass her.
Region SørØst er i sterk vekst, og består
av avdelingskontorene Kristiansand,
Skien, Sandefjord, Hamar og Fredrikstad.
– Vi har satt oss ambisiøse mål, sier
Håkon. – Vi ønsker å bli det naturlige
førstevalget for lokale bedrifter som
behøver fakturering og inkassotjenester,

Deler av saksbehandlingsteamet i Fredrikstad, her representert ved (f.v.) Rita Lindberget, Region
direktør Håkon Thinggaard, Kristin Kleven, Linda Hals, Line Høvik, Grete Fuglevik Urstad og
Runar Kristensen

Atle Andre Johansen fra Kredinor i midten skal
sørge for liv på tribunene når sesongen sparkes
i gang 3. april 2016.

understreker han. Målsettingen er å vinne
nye kunder innenfor alle typer bransjer
i hele SørØst-Norge. Vi har et godt
grunnlag gjennom vår fagkompetanse
og sterke posisjon i energibransjen og
bank/finans i regionen. Vi tar med oss
erfaringene og læringen fra disse to
områdene inn i de nye. Jeg kan med
sikkerhet si at vi er klare, sier Håkon.
For å sikre vekstambisjonene satser
Kredinor på økt lokal synlighet. – Vi er
aktive i ulike nettverk og næringslivs
foreninger i hele regionen, vi har inngått
sponsorsamarbeid med FFK, Vipers og
Odd, sier Håkon. – Vi inviterer også
eksisterende og potensielle kunder til
frokostmøter og kurs i inkasso. Faglig
påfyll og gode møteplasser er viktig for
å synliggjøre Kredinor og bygge relasjoner.
Jeg vil si det sånn – håper «vi prekæs»,
avslutter Håkon med et smil.

540 mill. Det er en liten økning fra
foregående år. Totalt er da 6,7 % av
befolkningen over 18 år registrert med
betalingsanmerkning. Flest skyldnere
finner vi i gruppen 25–29 år der 11,1 %
er registrert med anmerkning, noe som
viser at det er mange i en vanskelig
økonomisk situasjon, avslutter Magnus.

Fredrikstad – et kompetanse
sentrum for hele Kredinor
På Fredrikstadkontoret treffer vi også
Espen Munch. Han innehar en av de
viktigste rollene i Kredinor innenfor
nysalg, med hovedansvar for sentrale
anbudsprosesser. I tillegg sitter Per
Gislo som er salgssjef og leder for

nysalg i Kredinor her. Han pendler
riktignok ofte inn til Oslo og har ansatte
i alle 11 byer i Norge. Likevel forteller han
at det er Fredrikstad som er «hjemme»
– Det er fortsatt der jeg har min egen
kontorstol og skjerm, sier Per.
Inkassou tviklingen i Østfold
Ser vi på betalingsforholdene i Fredrikstad
og Østfold så ligger området blant de
med størst andel inkassosaker og
skyldnere i Norge ut fra folketallet.
– Dette kan i noen grad sees i sammen
heng med at arbeidsledigheten i Øst
fold historisk har vært høyere enn
landsgjennomsnittet, selv om utviklingen
siste år har vært positiv med nedgang
i ledigheten. I tillegg observeres lavere
gjennomsnittsinntekt blant østfoldinger
sammenlignet med resten av landet
mens andelen av befolkningen på
uføretrygd er den høyeste i Norge, sier
analysesjef Magnus Solstad i Kredinor.
– Hvis vi ser på utviklingen i antall
inkassosaker i Kredinor øker de med
27 % i Østfold fra 2015 til 2016.
Betalingsanmerkninger for Fredrikstad
i 2015 viser en noe lavere vekst. Tall fra
alle inkassoselskaper viser totalt 21 000
betalingsanmerkninger, totalt utestående

Lokalt engasjement gjennom
Fredrikstad Fotballklubb
Kredinor er aktivt med som sponsor
av Fredrikstad Fotballklubb (FFK).
Atle Andre Johansen er kundeansvarlig
i Kredinor og lokalt ansvarlig for å følge
opp sponsoratet. – Sponsoratet kom
i gang i fjor etter noen års opphold, sier
Atle. – Vi er jo lokalpatrioter og synes
det har høy verdi å støtte klubben,
forteller han videre. – Den første kampen
blir FFK mot Sandefjord. Her ser vi
muligheter for å invitere folk fra Vestfold
siden også. Vi skal skape liv for «guttane»
som er på banen, avslutter Atle.
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Våre kunder

BankNorwegian og Kredinor har jevnlige
møter for å gå igjennom saker og rapporter
tilknyttet kundeforholdet. På bildet ser vi fra
venstre Eskil Foss, teamleder bank/finans fra
overvåk i Kredinor, Olaf J. Næss innfordringssjef
fra BankNorwegian og Nina Cecilie Gjølberg
Nordli, Key Account Manager (KAM) i Kredinor.
FOTO: © KJETIL REE

Samarbeidet har gitt oss
gode innfordringsprosesser
Bank Norwegian er samlokalisert med flyselskapet Norwegian i «Diamanten» på Fornebu.
Det postmodernistiske bygget ble bygget som hovedkontor for Braathen Safe i 1985 og ble
senere hovedkontoret til SAS Braathen. I 2010 flyttet flyselskapet Norwegian inn i bygget.
Året etter flyttet Bank Norwegian inn i samme bygg.

FAKTA OM BANKNORWEGIAN

Selskapet har 60 ansatte, med om
lag 80 000 lånekunder og mer enn
450 000 kortkunder fordelt på
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
www.banknorwegian.no
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Kredinor har vært eneleverandør av
inkassotjenester for Bank Norwegian
i Norge siden bankens oppstart i 2007.
Siden den gang er det utviklet et godt
samarbeid mellom de to selskapene.
– Kredinor leverer slik vi forventer, Bank
Norwegian får tilbake kapital – som
tross alt er det viktigste i et slikt sam
arbeid, sier innfordringssjef Olaf J. Næss
som har jobbet i selskapet siden 2010.
Bank Norwegian er en bedrift med 60
ansatte. Alle sitter samlet i første etasje
i «Diamanten». Det er en ung og dynamisk
bedrift med korte beslutningsveier.

Selskapet er grenseoverskridende og
representert i fire land; Norge, Sverige,
Danmark og Finland. Hele virksomheten
styres fra hovedkontoret på Fornebu.
Tilbyr lån og kredittkort
Bank Norwegian tilbyr usikrede lån og
kredittkort, og har etablert seg som en
vesentlig leverandør av finansieringsprodukter på privatmarkedet i Norge
og Sverige. – Den finske og danske
virksomheten startet opp helt på
tampen av 2015, men vi har store
ambisjoner fremover, også i disse

markedene, sier Næss. Ideen til gründer
og toppleder Bjørn Kjos, var å tilby et
fordelsprogram med såkalte «cash
points», for Norwegian sine kunder.
Dette var den første spiren til opprettel
sen av Bank Norwegian, som nå er
inne i sitt 11. driftsår og har ca. 80 000
lånekunder og 450 000 kortkunder i de
forskjellige landene.
– Vi er en ung bedrift til bank å være,
sier Næss.
Vet at de blir tatt godt hånd om
Kredinor styrer i Norge inkassoløpet
i Bank Norwegian, som operer i det
private utlånsmarkedet.
– Inkassovirksomhet er svært viktig for
en bedrift av vår størrelse og fordi vi
opererer i det markedet vi gjør. I Kredinor
er det korte linjer, og vi er alltid trygge
på at våre interesser blir godt ivaretatt.
Han kan videre fortelle at det var en ut
fordring i forbindelse med konvertering
av nytt datasystem for ca. ett år siden.
I denne sammenhengen bisto Kredinor
selskapet på en god måte. De var
direkte involverte og hadde løpende

dialog med Bank Norwegian sin dataleverandør på et tidlig tidspunkt og
sørget for at utfordringer ble løst veldig
bra. Kredinor har også bistått Bank
Norwegian med gode analyser.
God vekst i et sterkt
konkurranseutsatt marked
Bank Norwegian er, som nevnt, en av
de største tilbyderne i Norge i sin bransje,
men ser også god vekst i Sverige, der
de startet i 2013. I Danmark og Finland
er virksomheten foreløpig liten og i en
tidlig fase siden oppstarten i fjor. Det
forventes større konkurranse fremover.
– Bank Norwegians største suksess
faktor er å automatisere rutiner internt
og ut mot kunden. Her har Kredinor
vært løsningsorientert og en god støtte
spiller, sier Næss. I tillegg til et dyktig
saksbehandlerapparat vil han særlig
fremheve at Kredinor også har høyt
kompetente ressurser innen analyse og
IT, samt en juridisk avdeling som over
tid har vist seg å holde en høy standard.
– Vi opplever at Kredinor er flinke til å ta
tak i våre utfordringer, avslutter Næss.

Langtidsinkasso/overvåk
Siden oppstarten i 2007, har Bank
Norwegian blitt en stor aktør i markedet.
Et kundeforhold over tid innebærer natur
ligvis også at inkassosaker til langtids
inkasso/overvåk blir en viktig del av
inkassoporteføljen. Dette er inkasso
saker som er vanskelige å løse, samtidig
som de i sum representerer store verdier.
Kredinor og Bank Norwegian har i felles
skap hatt et stadig økende fokus på
denne typen saker – og det gir resultater
ifølge Næss: – Med det potensialet
som ligger i denne delen av porteføljen,
ser Bank Norwegian stor verdi i å legge
ressurser i dette arbeidet. Banken har
av den grunn jevnlig og tett oppfølging
av disse sakene i samarbeid med
Kredinor, både på saksnivå og på mer
overordnet plan. Vi opplever at våre inn
spill til Kredinor blir godt ivaretatt av
kompetente fagpersoner dedikert til
nettopp denne typen saker. Bank
Norwegian søker å være en best mulig
sparringspartner for Kredinor – slik at vi
i fellesskap oppnår best mulige resultater,
avslutter Olav J. Næss.
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Nytt om navn

Årets Kredittpris

Integrering av inkasso
og betalingsoppfølging
på tvers av bransjer

Tor Berntsen overrekker Årets Kredittpris 2015
til Tore Andresen, COO i BankNorwegian.

Årets Kredittpris 2015

Tore Andresen, COO i BankNorwegian
Kredinor har gjeninnført kåringen av Årets Kredittpris, noe som ble behørig markert
under Proffseminaret i Tromsø 18. november 2015. Begrunnelsen var følgende:
•
•

•

•

Han er aktiv og har et stort eierskap
til alle grensesnitt inn mot Kredinor
Han utfordrer Kredinor på vedtatte
sannheter og prinsipper og er en
god sparringspartner på kredittfaglige spørsmål
Han er bidragsyter til at Kredinor har
et stort fokus på resultater og leve
ranser innen bank og finans
Han deltar engasjert i å sette KPI’er
i hele verdikjeden fra førinkasso til
overvåk

•

•

•

Han har kreative innfallsvinkler ifht
inkassofaget og er i sitt ess når han
kan dypdykke i analyser sammen
med Kredinors analytikere
Han er genuint interessert i at
Kredinor skal lykkes og ser på vårt
samarbeid som en forlenget arm av
egen virksomhet
Han elsker store excelark, grafer og
trender og analyser – og utfordrer
KAM på intrikate spørsmål og
hypoteser

kunngjøres under Proffseminaret 2016
som foregår på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 23.–24. november.
Nåløyet er trangt og prisen henger høyt.
ÅRETS KREDITTPRIS 2016
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– I fremtiden vil alt integreres, sier ny
tilsatt bransjeansvarlig for energi, Håkon
Olaussen, i Kredinor, og fortsetter:
– Nye rammebetingelser innenfor kraft
og telecom, tvinger frem endringer som
krever nyutvikling av løsninger for å
møte de nye markedskravene. Som
markedsleder innenfor energi er det
naturlig for oss å være «på ballen».
– Dette fører til endringer også i vår
del av verdikjeden, sier Håkon videre.
– Vi tror blant annet at telecom- og
kraftbransjen finner fellesnevnere for å
redusere kostnader. De kan blant annet
hente ut effektiviseringsgevinster knyttet
til å samle fakturering, reskontro og

inkasso. En av Kredinors konkurranse
fortrinn innenfor energi- og kraftbransjen
er fleksible løsninger – med kort leverings
tid, sier Håkon.
Hva gir Kredinor forspranget til
konkurrentene?
Produktene Kredinor har utviklet krever
i snitt 2 års utviklingstid fra oppstart til
robust drift for en ny aktør på området.
– Når konkurransen hardner til både for
oss og våre kunder, er det komfortabelt
å vite at Kredinor er i stand til å rigge et
selskap for drift med disse tjenestene
i løpet av noen uker. Det er nettopp her
Kredinor har et solid forsprang på sine
konkurrenter, avslutter Håkon Olaussen.

Håkon Olaussen (38) skal sette
kurs mot fremtiden i jobben som
bransjeansvarlig for energi i
Kredinor. Han har bakgrunn fra
salg, drift og ledelse innenfor
energisegmentet. Olaussen har
blant annet hatt ansvar for noen
av Kredinors største porteføljer.
Han har også ledet arbeidet med
utvikling av løsningen «Kunde
konto» hvor strømkunder kan
avtale et fast fakturabeløp hver
måned. Olaussen har vært ansatt
i Kredinor siden 2003. Han sitter
med inngående kunnskap om
hvordan de nye rammevilkårene
i energisektoren vil påvirke
bransjen, og hvilke tjenester og
løsninger som bør implementeres
for og lykkes fremover.
HÅKON OLAUSSEN,
BRANSJEA NSVARLIG ENERGI

ola@kredinor.no
Mobil: 99700340
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lagte vindkraftproduksjon meldes og
avregnes via LOS Energy, forteller
Anders Gaudestad, som er svært for
nøyd med at en så stor og betydnings
full forretningspartner som Norges
Gruppen velger LOS.

Administrerende direktør Anders Gaudestad
i LOS AS leder et selskap med stø kurs mot
nye vekstmål.

Energipartner for store og små
I løpet av ti år har strømleverandøren LOS befestet sin posisjon som en av de ledende strøm
leverandørene i Norge. I bedriftsmarkedet er LOS Energy den største leverandøren i Norge, og
Norden er for lengst definert som hjemmemarked. I privatmarkedet er konkurransedyktige priser
og god kundeservice nøkkelen til suksess. Og Kredinor er med som naturlig samarbeidspartner.

– I bedriftsmarkedet er kjerne
virksomheten for LOS Energy å
identifisere, selge og forvalte energi
løsninger tilpasset kundens behov.
Vi skal være bedriftens energipartner,
og fokusere på energiledelse, kraft
forvaltning og energistyring.
Anders Gaudestad,
administrerende direktør
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– Jo, det går greit, sier administrerende
direktør Anders Gaudestad med en
god porsjon sørlandsk beskjedenhet.
I en bransje som er preget av høy om
setning og lave marginer er det viktig
at kontantstrømmen går som den skal.
Strømselskapet driver en god og ryddig
butikk og leverer resultater som eierne
er svært fornøyd med.
Bedriftens energipartner
– I bedriftsmarkedet er kjernevirksom
heten for LOS Energy å identifisere,
selge og forvalte energiløsninger tilpasset
kundens behov. Vi skal være bedriftens
energipartner, og fokusere på energi
ledelse, kraftforvaltning og energistyring,
forteller Anders Gaudestad. Markedet er
for lengst utvidet til å gjelde hele Norden.
I flere år har blant annet LOS Energy

vært leverandør av strøm til alle
Carlsberg-bryggeriene i Norge, Danmark,
Sverige og Finland.
Ny storkontrakt
Fra nyttår overtok LOS Energy avtalen
om strømleveranse til NorgesGruppen.
Ut fra leveransens omfang og tilleggs
tjenester beregner LOS Energy den
årlige verdien til å ligge i overkant av 200
millioner kroner. Avtalen omfatter rundt
1600 utsalgssteder med et årlig forbruk
på 730 GWh, fordelt på 1850 måle
punkter. Dette tilsvarer årsforbruket til
om lag 45 000 privathusholdninger.
– I kontrakten ligger foruten strøm
leveranse, også mulighet for videre
fakturering av nettleie samt energi- og
effektstyring. Kontrakten omfatter videre
en opsjon på at NorgesGruppens plan

Forenkle, fornye og forbedre
Også mot privatkundene jobber LOS
systematisk og målrettet. Hovedtyngden
av kundene ligger i det geografiske
hjemmemarkedet i Agderfylkene. Også
utenfor Sørlandet er det mange som
velger LOS. Blant annet er LOS sam
arbeidspartner med OBOS, og har
egen avtale for deres medlemmer.
Nylig lanserte LOS ny profil for privat
markedet. – Målet med å justere
profilen er å forenkle, fornye og
forbedre måten LOS fremstår på.
Vi er på vei inn i et nytt energimarked
som vi ser har en noe annerledes
forbrukeradferd, og hvor digitalisering
og tilpassede løsninger vil stikke
av med seieren. Vår jobb er å gjøre
nyttige og bærekraftige energiprodukter
og tjenester tilgjengelig for flest mulig.
Det skal endringene vi nå foretar
bidra til, sier Anders Gaudestad.
Han legger til at et nytt CRM-system
skal hjelpe LOS med å tilpasse
kommunikasjon og tjenester til det
enkelte kundesegment.
God kundeservice
For andre gang har EPSI Rating Norge
gjennomført en kundetilfredshetsunder
søkelse blant bedriftskunder i strøm
markedet. Resultatene for 2015 plasserer
LOS Energy på toppen av pallen, med
en score på hele 72,9.
– LOS Energy får jevnt over gode
tilbakemeldinger, og lykkes i større grad
enn konkurrentene å leve opp til kunde
nes forventninger. Kundene fremhevet
særlig at det er enkelt å være kunde
hos LOS Energy. Her ligger selskapet
godt over snittet ifølge EPSI Norges
resultater, sier Anders Gaudestad.

Godt Kredinor-samarbeid
– For LOS er det viktig å ha et samarbeid
med et inkassoselskap som har god
kompetanse, og som er tett på hele
bransjen. Det har vi funnet i Kredinor,
sier Bjarne Høiby. Han er teamleder for
avregning i LOS, og ansvarlig for opp
følging av selskapet i forbindelse med
inkassosaker.
– Vi har et tett samarbeid med kontoret
i Kristiansand, men nyter også godt av
den kompetansen som finnes i hele
Kredior, kanskje spesielt på det juridiske
området, sier Bjarne Høiby. Han trekker
også frem god struktur og plan for
segmentering av sakene som går til
inkassovarsel og inkasso.
– Med det store antallet fakturaer vi
hvert år sender ut, og bredden og
størrelsen vi har blant våre kunder, er
det viktig at sakene som går til inkasso
følges opp etter viktighet. Med utgangs
punkt i vår fakturahistorikk, kombinert
med data Kredinor sitter på, har vi lagt
et godt grunnlagt for en tett og god
oppfølging av de aktuelle kundene,
forteller Bjarne Høiby.
Viktig bindeledd gjennom kunde
ansvarlige i Kredinor
Magnus Kolve som nylig overtok rollen
som kundeansvarlig for LOS i Kredinor,
sier følgende: – Av de mange områdene
LOS utmerker seg vil jeg trekke frem
deres omstillingsevne, uhøytidelighet
og positive innstilling. Ved å følge våre
anbefalinger vil de nå drive enda mer
lønnsomt. De har outsourcet purringer
til oss og tar i bruk vår nye scoring
modell i løpet av våren 2016. Jeg gir
mye av æren til tidligere kundeansvarlige
Helene Sælen-Årrestad i Kredinor og
Bjarne Høiby for å ha fått til dette, og
gleder meg til å videreføre det gode
grunnarbeidet som er gjort. Det blir
spennende å få til nye ting med Bjarne
og resten av kollegene i LOS. De er
dyktige og enkle å ta raske avklaringer
med, avslutter Magnus Kolve.

Magnus Kolve, kundeansvarlig i Kredinor, har
ansvar for samarbeidet med LOS Energy.

OM LOS ENERGY
•

LOS AS er et heleid datter
selskap av Agder Energi AS

• LOS Energy er en enhet under
LOS AS som utelukkende
jobber med bedriftsmarkedet.
• LOS Energy jobber i alle nordiske
land. Med rundt 60.000 strøm
leveranser er LOS Energy største
leverandør i det norske bedrifts
markedet.
• LOS Energy selger årlig ca.
8 TWh strøm til bedrifter og
offentlig sektor, tilsvarende
årsforbruk til ca. 500.000 hus
stander.
• Hovedkontoret ligger i Kristian
sand, med regionskontorer
i Arendal og Oslo, og salgs
kontor i Gøteborg.
www.losenergy.com
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Våre kunder

Vi samarbeider om å
gjøre hverandre gode!
Fortum er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland.
I Norge tilbyr Fortum strøm til hele landet og har satsningsområder innen fornybar
strøm og ladeløsninger for elbiler.

Fortum har blant annet spesialisert seg på
løsninger for lading av elbil. Her en hurtiglade
stasjon fra Fortum Charge & Drive. Foto: Fortum
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– Vi har et gjensidig godt samarbeid
med Kredinor, og sammen finner vi de
beste løsninger på purring og inkasso
som både ivaretar kundene og våre
krav, sier Eva Kvakkestad, leder for
faktura- og kontraktsteamet hos
Fortum. Selskapene har jevnlige møter
der det blir kontrollert at prosessene
fungerer. – Fortum opplever det som
trygt at Kredinor har erfaring med bransjen
og at vi får riktige faglige råd i spesielle
saker og ved endringer i lover og regler,
sier Kvakkestad.
En drømmekunde
Kredinor er markedsleder innen energi
i Norge. Key Account Manager Knut E.
Toftner hos Kredinor, beskriver Fortum
som en drømmekunde han har hatt
gleden av å jobbe med i hele 11 år.
– Fortum er den kunden jeg unner alle
å jobbe med, sier han. – En profesjonell
samarbeidspartner som stiller høye
krav til oss som leverandør, men som
samtidig lytter til våre råd og anbefalin
ger, avslutter Knut E. Toftner.

Fokus på gode kundeopplevelser
Det er svært viktig for Fortum å
behandle kundene på en god måte,
og de er av den grunn i løpende dialog
med Kredinor for å sikre gode kunde
opplevelser. Nå samarbeider de om
å forbedre kommunikasjonen med
kunden gjennom mer kundevennlige
brev og nye kundetilpassede inkasso
løp. I den forbindelse implementerer
Kredinor såkalte Champion/Challengerløsninger for å teste ut alternative
behandlingsmetoder, og for å kunne
måle effekten av endringene.
Åpen dialog
– Vi samarbeider om å gjøre hverandre
gode på riktig kundebehandling og
innfordringsprosess i Fortum, sier Lise
Einarsen, fagansvarlig for reskontro,
innfordring og kredittadministrasjon i
Fortum. – Begge parter er flinke til å gi
hverandre ris og ros. Når Kredinor får
kritikk, gjør de noe med det, går videre
og finner bedre løsninger sammen med
oss, oppsummerer Einarsen.

Fortum selger strøm både til privatpersoner og bedrifter. LED-belysning har mange fordeler sammenlignet med tradisjonell belysning,
blant annet sparer de energi og kutter materielle kostnader.

OM FORTUM

Tidligere var Fortum netteier i store deler av Østfold, i tillegg til å være
strømleverandør. Omsetningen for selskapet var i 2015 440 millioner kroner.
For å posisjonere seg for store endringer i strømbransjen, valgte Fortum å
selge nettselskapet i 2015. Virksomheten dreier seg i dag om salg av strøm
til både private og bedrifter, salg av solcellepaneler til hjemmebruk i tillegg til
ladeløsninger for elbil med Fortum Charge & Drive.
Fortum er en av Norges største operatører av infrastruktur for lading av elbil.
Ved Fortums kontor på Grålum i Sarpsborg har 41 personer sitt daglige virke.
Her har Fortum holdt til siden 2003, da selskapet tok over det som tidligere
var Østfold Energis nettområde. Fortums hovedkontor befinner seg i Helsinki.
Selskapets konkurransefortrinn er at de er framtidsrettet og satser på å være
ledende innen ren energi. Fortums ladenettverk for elbiler, Fortum Charge &
Drive, gir dem en unik posisjon i markedet, og gjør at de kan tilby sine kunder
mer enn bare strøm i stikkontakten hjemme.
www.fortum.no

Fortum er Norges 7. største strømleverandør
med over 100 000 privat- og forretningskunder,
og er Nordens største strømleverandør av
CO2-fri strøm. www.fortum.no
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Foreldelse – når
begynner fristen å løpe?

Med telefonen som verktøy skal teamet
informere og selge til SMB-markedet.
Her er et bilde fra åpningdagen. Fra venstre
Barbro Hagen, direktør for salg, marked og
forretningsutvikling i Kredinor. Deretter Per
Gislo, salgssjef og leder for nysalg i Kredinor.
Lengst til høyre Hege Grønnhaug, leder for
SMB-teamet i Kredinor. Foran har vi selger
Joakim Krogstad som i løpet av kort tid vil få
selskap av flere i det nye SMB-teamet.

Nysatsing på små og mellomstore bedrifter
Kredinor har etablert et eget team som skal ha ansvar for informasjon og salg mot små og
mellomstore bedrifter (SMB). Teamet, som ledes av Hege Grønnhaug, skal være fem personer
når avdelingen er fulltallig nærmere sommeren.

5 TIPS TIL EFFEKTIV BETALINGSOPPFØLGING

1. Avklar hvem kunden er.
Be om organisasjonsnummer.
2. Benytt riktig rentesats – du er
leverandør, ikke «bank».
3. Husk gyldig inkassovarsel.
Kombinert purring/inkasso
varsel er tilstrekkelig.
4. Benytt kredittvurderings
verktøy – sjekk både nye og
gamle kunder.
5. Om det likevel går galt og
kunden ikke gjør opp, send
oppdraget til Kredinor.
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§

Juristen

Bak kulissene

– Kredinor ønsker å bedre hverdagen
for små og mellomstore bedrifter
gjennom å gjøre det enklere og raskere
å sende ubetalte fakturaer til inkasso,
sier salgssjef Per Gislo.
Penger inn på konto
Bedriftene vil få tips og anbefalinger
til rutiner som kan gi økt lønnsomhet.
Det viktigste grepet er likevel å sørge for
å få betalt fra kundene så raskt som
mulig slik at likviditeten er god. – Jeg
vet at mange SMB-bedrifter kvier seg
for å sende saker til oss, sier leder for
SMB-teamet, Hege Grønnhaug. – Min
erfaring er at mange tror det er dyrt og
tidkrevende. Andre tror inkasso vil
ødelegge kunderelasjonen. Vår erfaring
er snarere tvert i mot, forteller Hege.

Og oppfordrer alle som har ubetalte
fordringer liggende om å sende sakene
til Kredinor. Ved oversendelse av saker
mindre enn 30 dager etter forfall tar
Kredinor jobben uten kostnad for
bedriften. Det eneste de behøver er å
registrere seg som kunde hos Kredinor.
Tips og råd
For å gjøre det enklere for bedriften å
drive effektiv betalingsoppfølging har vi
laget fem tips som kan gi en betydelig
forbedring. Se rammetekst til høyre.
Bli kunde
Hvis du ikke er kunde kan du ta en
telefon til det nye SMB-teamet i Kredinor
på 22 47 34 30, eller på e-post:
bedrift@kredinor.no. Velkommen.

En vanlig misoppfatning er at foreldelses
fristen begynner å løpe ved faktura
forfall. Dersom det hadde vært slik at
foreldelsesfristen i alle tilfeller løp fra
fakturaforfall, ville sommel med fakturerin
gen reelt sett gitt en utskutt foreldelses
frist. Slik kan det ikke være.

kjennskap til fordringen eller av andre
grunner er forhindret fra å gjøre den
gjeldende. Her kan reglene om tilleggs
frist pga. uvitenhet i § 10 få anvendelse.
I tillegg finnes det særregler for
erstatningskrav som ikke springer
ut av kontrakt i § 9.

Høyesterett har lagt til grunn at dersom
betaling kunne vært krevet umiddelbart
etter levering, løper foreldelsesfristen fra
dette tidspunkt selv om det senere
utstedes en faktura med en særskilt
forfallsdato. Det er derfor viktig å skille
mellom fakturaens betalingsfrist og når
man tidligst kan kreve oppfyllelse.

Foreldelsesfristens utgangspunkt
– krav som oppstår ved mislighold
Etter foreldelsesloven § 3 nr. 2 regnes
foreldelsesfristen for krav som oppstår
ved mislighold fra den dag da «mislig
holdet inntrer». Dersom en selger f. eks.
leverer en vare beheftet med mangel, vil
foreldelsesfristen for et prisavslagskrav
løpe fra leveringstidspunktet.

Foreldelsesfristens utgangspunkt
– hovedregel
Etter foreldelsesloven § 3 nr. 1 regnes
foreldelsesfristen «fra den dag da for
dringshaveren tidligst har rett til å kreve
oppfyllelse». For krav som har en avtalt
forfallsdag, løper foreldelsesfristen fra
forfallsdagen. Krav som er betinget av
en bestemt fremtidig begivenhet, forfal
ler normalt når begivenheten inntrer.
I andre tilfeller, f.eks. der kravets forfall
avhenger av påkrav eller oppsigelse,
begynner fristen å løpe fra den dag da
fordringshaveren kan fremsette slikt
påkrav. I løpende kontrakter, dersom
forfall ikke er særskilt avtalt, vil foreldelses
fristen begynne å løpe ved levering av
ytelsen. Dette gjelder uavhengig av
kreditors faktureringsrutiner.
Foreldelsesfristens utgangspunkt er
etter dette avtalt forfall. Ved manglende
avtale må man se når fordringshaver
tidligst kan kreve oppfyllelse. I utgangs
punktet løper foreldelsesfristen
uavhengig av om fordringshaver har

Avbrudd av foreldelse
Foreldelsesfristen avbrytes dersom
skyldneren erkjenner forpliktelsen, jf.
foreldelsesloven § 14. Dette kan skje
uttrykkelig eller gjennom handlemåte.
Ifølge juridisk teori er løfte om innbeta
ling eller betaling av rente eksempler på
erkjennelse av forpliktelsen. Foreldelses
fristen kan også avbrytes ved uttak av
rettslig skritt, herunder forliksklage og
stevning, jf. foreldelsesloven § 15.
Dersom fordringshaveren har tvangs
grunnlag for kravet vil begjæring om
utlegg avbryte foreldelsesfristen, jf. § 16.
Virkningen av foreldelse
Når kravet foreldes innebærer det at
fordringshaver taper sin rett til oppfyllelse, jf. foreldelsesloven § 24 nr. 1.
Som utgangspunkt faller også motreg
ningsretten bort ved foreldelse. Det er
imidlertid et viktig unntak for konnekse
krav, dvs. krav som springer ut av
samme rettsforhold, jf. foreldelsesloven
§ 26. I slike tilfeller kan også et foreldet
krav benyttes til motregning.

JURIDISK AVDELING I KREDINOR
Advokatfellesskapet Bratsberg
Advokatfellesskapet Bratsberg er Kredinors
juridiske avdeling. Innenfor inkasso jobber
5 dyktige advokater og fullmektiger med
lang erfaring på et bredt fundert forretnings
juridisk område og med spisskompetanse
innen kreditt og pengekravsrett, panterett,
inkasso og tvangsfullbyrdelse.
BØRRE SIG. BRATSBERG
Juridisk direktør | Advokat M.N.A.
Spesialistområde: Inkasso,tvangsfullbyrdelse, konkurs, panterett
EVA HILLER CHRISTIANSEN
Advokat M.N.A.
Spesialistområde: Handel

KJETIL VANGSNES
Advokat M.N.A.
Spesialistområde:
Bank & Finans
ELISABETH A. ESSHOLT
SELVIK
Advokat M.N.A
Spesialistområde: Energi
MATHIAS F. SEIERSTAD
HAUGAN
Advokatfullmektig M.N.A.
Arbeider med saker innenfor
samtlige av Kredinors fagområder

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Kontakt gjerne Mathias F. Seierstad
Haugan hvis du har spørsmål om
denne artikkelen. Tlf. 21 09 95 66
E-post: mathias.haugan@kredinor.no.
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Våre sponsorater

Smått & godt

PRIVATØKONOMI INN I UNDERVINSNINGEN I NORSK SKOLE
– TILTAK SAMLES I EN EGEN NETTSIDE
Skolemeny. no – et prosjekt i regi av Finans Norge
Finans Norge har tatt initiativ til å etablere nettverket Skolemeny. Dette
skjer etter oppfordring fra statsråd Solveig Horne (BLD) som i et møte
før sommeren 2015 om forebygging av økonomiske problemer, opp
fordret de mange aktørene som arbeider med opplæring i skolen om
å koordinere innsatsen på dette området. Kredinor deltar i nettverket.
Til hjelp for lærerne i deres arbeid med økonomiopplæring har Finans
Norge utarbeidet en egen nettside www.skolemeny.no. Siden gir en
samlet oversikt over hvilke tilbud aktørene i nettverket har til skolene når
det gjelder opplæring i personlig økonomi, på ulike klassetrinn.
Ungdomsprosjekt i Kredinor
Kredinor ønsker å bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi blant
unge. I året som er gått har vi utviklet et konsept som retter seg mot
unge fra 18–21 år, og deres lærere. – Vår hensikt med dette er å lære de
unge mer om inkasso, fortelle litt om rettighetene de har – og konsekvenser
det kan ha hvis de ikke betaler, sier markedssjef Ingjerd Thurmer.
– Samtidig vil konseptet inneholde enkle tips for å kunne bli mer bevisste
betalere allerede i planleggingen av kjøp, sier Ingjerd. Konseptet lanseres
ved studiestart i august 2016 og vil inneholde opplæringsmateriell til
lærere, undervisningsmateriell til elever – samt informasjon og noen enkle
visualiseringsverktøy på en egen nettside.

Foto med smarttelefon fra sendingen av
Luksusfellen 17. februar kl. 20.30, med
Marianne Marsli fra Kredinor i Stavanger.
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Helge Lervåg, leder for Fakturaservice i Kredinor
er svært fornøyd med økningen i etterspørselen
etter tjenester innen fakturering og reskontro.

FRA 4,0 TIL 8,0 MILL
FAKTURAER PÅ ETT ÅR
Flere kunder overlater en større del av
verdikjeden til Kredinor. Avdelingen
Fakturaservice administrerte over 8
millioner fakturaer i 2015 mot 4 millioner
i 2014. Det økte fakturavolumet inne
bærer et stort fokus på IT/utvikling
og løpende leveranser. Avdelingen
Fakturaservice ledes av Helge Lervåg
og har nå 22 ansatte som betjener
110 kunder i de fleste bransjer.

LUKSUSFELLEN BESØKER KREDINOR
Under sesongpremieren av Luksusfellen
regningene sine. Skyldneren i dette
17. februar besøkte redaksjonen en
programmet er dessverre ganske klassisk.
skyldner i Stavanger. Etter en skilsmisse Når økonomien forverres begynner
hadde deltakeren over et lengre tidsrom inkassovarslene å komme. Skyldneren
pådratt seg stor inkassogjeld. Hun var
lot være å åpne flere av inkassobrevene,
i en vanskelig økonomisk situasjon og
slik mange andre også gjør. Når sakene
klar for å ordne opp med kreditorene.
blir stående uløst vil utfallet gi en svært
Samtidig var hun rett og slett redd for
alvorlig økonomisk baksmell. Slik det ble
inkassoselskapene. Vi i Kredinor inviterte for denne kvinnen.
henne til kontoret i Stavanger. Der møtte
hun Marianne Marsli, som er kunde
– Å være med i luksusfellen var en
ansvarlig, Account Manager i Kredinor.
annerledes og spennende dag på jobb,
Det ble et fint møte. Innslaget i program
sier Marianne i en kommentar. – Håper
met var positivt både for Kredinor og for skyldnere har en lavere terskel for å
inkassobransjen. Det er viktig å ta kontakt kontakte oss etter dette, avslutter
med oss når de ikke klarer å betale
Marianne Marsli.

Ønsker du å være med på «først til mølla» og
et kostnadsfritt startnummer på valgfri distanse?
Gå inn på kredinor.no/oslomaraton
eller send mail til marked@kredinor.no.
Melder du deg på her og samtidig oppgir sko
størrelse så sender vi deg et par støttestrømper.
De kan brukes til alt fra trening til lange flyturer,
og gir velvære og god støtte for bena.
Løpet arrangeres 17.september 2016.
Vil du vite mer kan du gå inn på oslomaraton.no

Oslo Maraton for sjette
år på rad for Kredinor
Det vil være duket for folkefest når startskuddet for Oslo Maraton
går av lørdag 17. september 2016. Starten foregår kun et steinkast
fra Kredinors hovedkontor på Rådhusplassen i Oslo. Med strålende
sol og god underholdning langs hele løypa ble fjorårets arrangement
til en folkefest både for publikum og de mer enn 24 000 løperne.
Kredinor deltar som sponsor for sjette
år på rad, og tilbyr kunder og ansatte
sponsorplasser ut fra «først til møllaprinsippet» med påmelding nå. – I tillegg
til å gjøre Kredinor bedre kjent skal
sponsoratet bidra til å styrke internkulturen og kunderelasjoner, sier
markedssjef i Kredinor, Ingjerd Thurmer.
Et lite tilbakeblikk på Oslo Maraton
– Jeg opplevde arrangementet rundt
Oslo Maraton som veldig profesjonelt
og godt organisert, sier Marius Larsen
fra Veidekke Industri AS. Han løp selve
maratondistansen. – Det var veldig
positivt at det var flere mat- og drikke
stasjoner enn i fjor! Var også veldig god
stemning. Det eneste jeg savnet var litt
ekstra næring underveis i løypa – gel
som i fjor. Håper derfor det blir et tilbud
til neste år, avslutter Marius Larsen.

Engasjert og kompetent team
– Vi bygde en ny organisasjon i fjor og
har et utrolig godt og kompetent team,
sier Odd Arne Marsteinstredet, som da
var ny i rollen som daglig leder for Oslo
Maraton. – Det var kun jeg igjen fra det
gamle teamet, så det står stor respekt
av den jobben kollegene mine gjorde.
Heldigvis får jeg med meg de fleste
også i årets arrangement, sier han.
Teffpunkt på Kontraskjæret
Med ansatte og kunder ute i løypene,
eget sponsortelt på Kontraskjæret, logo
på de offisielle t-skjortene og markeringer
langs løpetraseen satte Kredinor et
tydelig preg på Oslo Maraton, og gjentar
det samme nå også i 2016. Hele 70
kunder og ansatte fordelte seg på de
ulike distansene, og sendte Kredinor
opp på topp ti listen over bedrifter med

Stolte og slitne løpere gjennom Oslos gater
– her stiller alle fra topptrente til de som er
«mosjonister». Foto: Marathon Photo

flest antall deltagere. Det største antall
deltagere var fra IT og Kundesenteret
i Kredinor, men de aller fleste avdelinger
var representerte blant de som
stilte til start.
En veletablert og godt organisert
sponsorpartner
– Vi har utviklet samarbeidet år for år,
sier Ingjerd videre. – De ulike distansene
gjør Oslo Maraton til velegnet konsept
for oss – her finnes noe for alle som har
lyst. I en hektisk hverdag skaper løpet
et fellesskap på tvers av avdelinger og
nivå i Kredinor. Samtidig får vi treffpunk
ter også med kundene våre gjennom
dette. Vi må rose Odd Arne og den
velfungerende organisasjonen som står
bak Oslo Maraton. Det har stor betyd
ning for oss som sponsor, avslutter
Ingjerd Thurmer.
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Kredinor har som ambisjon å tilby markedets beste kurs, seminarer
og fagsamlinger innenfor inkasso, kredittadministrasjon og betalingsservice. Vi ønsker at deltagerne skal sitte igjen med ny kunnskap,
inspirasjon og økt glede over å jobbe med fagområdet.

Nasjonale seminarer 2016
Kredinor inviterer tradisjonen tro til større fagseminarer denne våren – og til høsten.
Proffseminaret i november blir årets høydepunkt, et todagers seminar som mange omtaler som
inkassobransjens beste møteplass og konferanse. Informasjon og påmelding på kredinor.no

Kredinors kurskalender 2016
28.4.

11.–12.5.

1.– 2.6.

23.– 24.11.

Fagseminar Bank/Finans 2016 				
Arrangør: Kredinor
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,
Aker Brygge, 0125 Oslo
Fra kl. 09.30–15.30 28. april
Påmelding www.kredinor.no

Energiseminaret 2016
Arrangør: Kredinor
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania,
Biskop Gunnerus’ gate 3, 0155 Oslo
Fra: kl. 09.45, 11. mai
Til: kl. 14.00, 12. mai
Påmelding www.kredinor.no

Kommuneseminaret 2016 				
Arrangør: Kredinor
Sted: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Fra: kl. 10.00, 1. juni
Til: kl. 12.00, 2. juni
Påmelding www.kredinor.no

Proffseminaret 2016 						
Arrangør: Kredinor
Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotel,
Kongeveien 26, 0787 Oslo
Fra: kl. 10.00, 23. november
Til: kl. 15.00, 24. november
Påmelding www.kredinor.no

Kredinor er i full gang med årets kurs, seminarer og fagsamlinger. For mer
informasjon gå inn på www.kredinor.no, velg Kurs og Kursliste i toppmenyen.
Der vil det også være link til påmelding. Sett av dato allerede nå.

Februar

April

September

04.02: Kurs Infobank, Stavanger

27.04: Kredinor Utsyn, Sandefjord

07.09: Grunnkurs Inkasso, Oslo

10.02: Grunnkurs Inkasso, Sandefjord

27.04: Kredinor Utsyn, Hamar

07.09: Fagseminar energi, Skien

11.02: Grunnkurs Inkasso, Oslo

27.04: Kredinor Utsyn, Bergen

08.09: Grunnkurs Inkasso, Stavanger

17.02: Grunnkurs Inkasso, Skien

27.04: Årsmøte Kredinor, Oslo

14.09: Kurs Infobank, Oslo

24.02: Grunnkurs Inkasso, Bergen

28.04: Fagseminar Bank/Finans, Oslo

15.09: Finansbyen Bergen, næringslivsseminar

25.02: Kurs Infobank, Oslo

15.09: Grunnkurs Inkasso, Tromsø

Mai
Mars

17.09: Oslo Maraton 2016

05.05: Grunnkurs Inkasso, Bergen
11.–12.05: Energiseminaret, Oslo

Oktober

Inkasso og Kredittadministrasjon,

19.-21.05: ECA Int Conference, Oslo

12.10: Grunnkurs Inkasso, Oslo

Oslo Gardermoen

22.05: KredinorCup for barn, Fana

14.10: Grunnkurs Inkasso, Trondheim

23.05: Kredinor Utsyn, Trondheim

19.10: Kurs infobank, Oslo

26.05: Kredinor Utsyn, Kristiansund

27.10: Grunnkurs Inkasso, Kristiansund

13.04: Grunnkurs Inkasso, Oslo

Juni

November

13.–15.4: Fagseminar Parkering, ColorLine

01–02.06: Kommuneseminaret, Oslo

22.11: «Get Together» før Proffseminaret

27.04: Kredinor Utsyn

09.06: Kredinor Utsyn i Stavanger

23.–24.11: Proffseminaret 2016,

09.–10.03 Videregående kurs Inkasso

April
07.04: Grunnkurs Inkasso, Kristiansand

– en markedsrapport om inkasso

14.06: Kredinor Utsyn i Tromsø

Skyldnerbilde og inkassotall 2015.

04.06: Grunnkurs Inkasso, Harstad

Kunder med familie inviteres til kino i Oslo

Holmenkollen Park Hotel, Oslo

27.04: Kredinor Utsyn, Kristiansand

August

Desember

27.04: Kredinor Utsyn, Fredrikstad

31.08: Kurs Infobank, Bergen

God jul.

27.04: Kredinor Utsyn, Oslo,

27.04: Kredinor Utsyn, Skien

For mer info om våre kurs og seminarer se: www.kredinor.no.
Følg med på www.kredinor.no, kurs.
Mer informasjon og link til påmelding legges ut på nett i god tid.
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Kontakt oss gjerne ved ett av våre kontorer

HOVEDKONTOR
Kredinor Oslo
Rådhusgata 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
marked@kredinor.no
AVDELINGSKONTOR
Kredinor Bergen
Nøstegaten 58,
5011 Bergen
Tlf. 55 57 33 00
bergen@kredinor.no
Kredinor Fredrikstad
Kråkrøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
fredrikstad@kredinor.no
Kredinor Hamar
Torggt. 73
2317 Hamar
Tlf. 62 54 14 30
hamar@kredinor.no

Kredinor Kristiansand
Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Tlf. 810 12 230
kristiansand@kredinor.no

Kredinor Stavanger
Kvalebergveien 21
4016 Stavanger
Tlf. 51 90 54 50
stavanger@kredinor.no

Kredinor Kristiansund
Industriveien 7
6517Kristiansund
Tlf. 71 57 04 70
kristiansund@kredinor.no

Kredinor Trondheim		
Ranheimsveien 10
PB 6115 Sluppen
7435 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 28 00
trondheim@kredinor.no

Kredinor Sandefjord
Thor Dahls gate 1
Postboks 314
3201 Sandefjord
Tlf. 33 42 16 66
sandefjord@kredinor.no

Kredinor Tromsø
Sjøgata 2
Postboks 1201
9262 Tromsø
Tlf. 77 66 11 22
tromso@kredinor.no

Kredinor Skien
Holbergs gate 14
Postboks 280 Sentrum
3701 Skien
Tlf 35 58 71 11
skien@kredinor.no

