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Velkommen til Kristiansand

I denne utgaven av KredinorNytt går vi tettere på Kristiansand med  
selskapets blideste dame i spissen, avdelingsleder Aud Kristine Fjeldstad.

– Det å være tettere på, betyr for oss at vi skal være engasjert i lokal
samfunnet, og i tillegg skal vi være tett på oppdragsgiverne. Vi skal lære 
deres rutiner og være deres ansikt utad, sier Aud. Les mer om Aud og 
hennes teamkolleger på side 4–5.

Vår store dikter Bjørnstjerne Bjørnson 
var en klok mann. 
 
2017 har så langt vært mer enn begiven-
hetsrikt for Kredinor, og vi er ganske 
stolte av hva vi holder på med og får til 
om dagen. Vi søker ikke ro og fred, men 
action og utvikling som skal komme alle 
kunder og medlemmer til gode. 
Vi er godt i gang med et omfattende 
moderniseringsprosjekt på IT-siden, 
hvor kunde- og oppdragsgiverportalene 
Min side og Kredinor Online blir topp 
moderne og innbyr til selvbetjening på 
en enkel og oversiktlig måte. Kort tid  
etter oppstart av den nye betalingsløs-
ningen Betal nå har vi mottatt betalinger 
fra personer mellom 18 og 97 år. Det 
tolker vi dithen at den fungerer bra for 
alle. Nettstedet kredinor.no skal også bli 
nytt – ja, inkassobransjens beste og 
mest brukervennlige.

Vi er også godt i gang med å etablere 
oss i Sverige. Gjennom satsingen vår 
utenfor Norge ønsker vi å vise at vi vil 
være til stede for våre kunder der de er. 
Vi har avdelinger over hele Norge og 
med fotfeste i Sverige legger vi en ny 
alen til vår vekst. Om ikke dette er nok 

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller 
I den det ny får feste; 
det volder litt rabalder 
dog fred er ei det beste 
men at man noe vil

så har vi litt i det skjulte ført forhandlinger 
med eiere av et dansk inkassoselskap 
om kjøp. Nå er kjøpet i boks. 
Købmandstandens Inkassoservice  
A/S lokalisert i Ballerup rett utenfor  
København eies nå fullt og helt av  
Kredinor. Købmandstanden (KIS)  
skriver sin historie helt tilbake fra 1870, 
og er et inkassoselskap med ca.  
40 medarbeidere og kunder innenfor 
alle segmenter. Målet med eierskapet 
er å vokse og bli Danmarks største  
og beste inkasso selskap. Kredinor i 
Danmark skal bli en aktør å regne med. 

Kredinor konsern teller nå Kredinor  
SA, Kredinor Finans AS, Christiania  
Inn fordring AS, Kredinor i Sverige  
(klart i løpet av 2017) og Kredinor  
i Danmark (Købmandstanden Inkasso-
service AS.)

Vi skal alltid være nyskapende, nyten-
kende og fremtidsrettet og samtidig ta 
vare på vår seriøsitet, egenart og kultur. 
Humøret, stoltheten og gleden over  
å være i Kredinor skal alltid prege oss. 
Det vet vi at alle dere våre kunder setter 
pris på. Det at dere eier oss er viktig for 
oss. Glem aldri at vi er der for dere. 

I dagens nummer av dette KredinorNytt 
kan dere lese mer om flere av våre  
kunder lokalisert i Kristiansand. Vi  
presenterer også vårt nyeste medlem 
av Kredinorfamilien i Norge, datter-
selskapet Christiania Innfordring. Vi er 
sponsor til Vipers håndball, som faktisk 
nå nettopp påførte Larvik sitt første  
serietap på 18 år. Det er bare å sette 
seg ned å bli kjent med næringslivet  
på Sørlandet. Agder Energi, markeds-
selskapet LOS, Color Line, Nærings-
foreningen og Sparebanken Sør får alle 
fortjent plass.

Vi møter Kredinors avdelingskontor  
i Kristiansand som gjør en strålende 
jobb for alle sine kunder.  

Samtidig benytter vi anledningen til  
å presentere vinnerne av Årets Kreditt-
pris 2016, Eva Kvakkestad og Lise  
Einarsen fra Fortum Markets.

God lesing og god vår alle sammen.

Tor Berntsen
Administrerende direktør
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FAKTA OM KRISTIANSAND OG 

VEST-AGDER  

Vest-Agder er Norges sydligste 
fylke, og anses også som et 
overgangsområde mellom Øst-
landet og Vestlandet. Fylket er 
inndelt i 15 kommuner, med  
«hovedstaden» Kristiansand, som 
har over 180 000 innbyggere. 
Fylket grenser til Rogaland i vest, 
Aust-Agder i øst og nord – og 
mot Skagerak i sør. 

Tettere på avdelings-
kontoret i Kristiansand
Sørlandsperlen Kristiansand assosieres ofte med sol og sommer, 
dyrepark og familieliv. Men tross sitt idylliske sommerbystempel,  
kan Kredinors avdelingsleder i Kristiansand, Aud Fjeldstad, melde  
om høy aktivitet og et pulserende næringsliv – også når snøen faller!

Sentralt plassert ved bredden

Avdelingskontoret er sentralt beliggende, 
i et flott og moderne bygg som de deler 
med andre bedrifter, deriblant egne 
kunder. – Vi er fantastisk plassert ved 
bredden av Otra. Det er nå jeg skulle 
ha sagt at alt er så idyllisk, vakkert og 
landlig her hos oss, men vi ser nok like-
vel mest av E18, ler Aud når hun skal 
forklare hvor de holder til. 

Selskapet het tidligere Sopran og ble 
kjøpt opp av Kredinor i 2012, og  
Fjeldstad overtok da som avdelingsleder. 
– Det har skjedd mye her siden den 
gang, og i dag er vi et team på 6 per-
soner i Kredinor Kristiansand, forteller 

Fjeldstad. I tillegg til avdelingslederen og 
saksbehandlere, har de KAM (Key 
Account Manager).  

Spennende lokalt næringsliv

De som tror at Kristiansand bare kan by 
på sol, sjø og eksotiske dyr, må tro om 
igjen, smiler Aud. – Her skjer det masse! 
Her er det mange spennende bedrifter  
i SMB-markedet, og flere store, proffe 
og innovative aktører som vi blir kjent 
med i ulike næringsnettverk. 

I tillegg til nettverket de har tilgang til 
gjennom sitt sponsorat i Vipers, er 
Kredinor også engasjert i Nordic Arena 
Sør og Kristiansand Næringsforening.  

– Disse samlingspunktene er viktige for 
å skape nye relasjoner. Vi har fått flere 
avtaler gjennom nettverkene våre. 
Samarbeidet gir oss i tillegg muligheten 
til å ta med kunder på kamp. Å dele 
engasjement, spenning og opplevelser 
med kundene våre, gir en ekstra stor 
dimensjon til kunderelasjonen, forteller 
Fjeldstad, som viser et høyt engasje-
ment når hun snakker om både Vipers 
og det lokale næringsmiljøet. 

Det er også moro å kunne fortelle at  
inkassokursene vi arrangerer lokalt, er 
populære. Vi er heldige som har rundt 
40 deltakere per kurs, og har til og med 
opplevd å ha flere deltakere enn på til-
svarende kurs i Oslo, sier Fjeldstad med 
beskjeden stolthet. – Noen ganger har 
vi kurs som alle våre kunder kan delta 
på, og andre ganger arrangerer vi kurs 
for en enkelt kunde. Vi ønsker å være 
en samarbeidspartner for kundene 
våre, og dette er en spennende og fin 
måte å drive kundeoppfølging på. 

Sten på sten med stødig hånd

Fjeldstad og teamet hennes har ikke 
bare høyt engasjement lokalt, de har 
også et ekstremt stort kundefokus.  

– Vi er genuint opptatt av oppdrags-
giverne våre. Vi skal serve dem på en 
ypperlig måte, være gode rådgivere og 
løse sakene raskt, forteller Fjeldstad. Hun 
legger til at alle kundene har ett kontakt-
punkt, og at det oppleves positivt.  
– Et av våre viktigste mål er naturligvis  
å beholde de kundene vi allerede har. 

– I tillegg ønsker vi oss nye kunder. Vi 
jobber mye mot energi – og handels-
bransjen, og her det potensiale for å 
vokse. SMB-markedet er et spennende 
marked som vi opplever er i endring. 
Mange SMB-bedrifter har tidligere av-
ventet oppfølging overfor kundene som 
ikke betaler, men vi opplever at flere nå 
forstår verdien av en mer forutsigbar og 
strukturert oppfølging. Her ligger det 
muligheter hvor vi kan komme inn med 
det vi kan, forklarer Fjeldstad og legger 
til at de jobber med et langsiktig fokus. 
– Vi legger sten på sten, hvor hver sten 
er en del av vår langsiktige plan og de 
målene vi har satt oss. 

Tettere på alt!

Kredinor sitt slagord «Tettere på» er 
høyst relevant for de lokale kontorene.   
– Det å være tettere på, betyr for oss at 

vi skal være engasjert i lokalsamfunnet, 
og i tillegg skal være tett på oppdrags-
giverne. Vi skal lære deres rutiner og 
være deres ansikt utad, sier Fjelstad. 
Den lokale tilstedeværelsen gjør også  
at de er tettere på oppdragsgivernes 
kunder, da de fysisk er i nærheten – og 
i mange tilfeller tar kontakt. 

– Det er klart at vi på lokalkontorene må 
forholde oss til kundene på en annen 
måte, her dukker de opp på kontoret 
og vi får besøk stort sett hver dag, sier 
Fjeldstad. Hun forteller videre at mange 
har behov å se dem, og at hun synes 
det er flott at de kan ha kontakt med 
sluttkunden. Slike møter krever vennlige 
og samtidig profesjonelle ansatte som 
vet hvordan de skal behandle folk på 
en respektfull måte. – Gjengen her på 
kontoret er utrolig dyktige, og har verdi-
full erfaring på mange måter, innenfor alt 
fra økonomi, jus og eiendom til politiet.  
Vi er forskjellige og utfyller hverandre.  
Vi har det mye moro sammen, de gode 
kommentarene og latteren sitter løst  
– noe som er viktig i en hverdag preget 
av alvorlige arbeidsoppgaver, medgir 
hun. – Jeg er stolt av gjengen min,  
avslutter en fornøyd avdelingsleder.

Fra venstre: Knut Erik Toftner, Ivar Hansen, 
Tommy Iversen, Svein-Arne Koland og Aud 
Kristine Fjeldstad. Foran sitter fra venstre   
Christian Løvdal og Christian Myhrvold

 
Under: Kredinor holder til i moderne lokaler  
hvor det er lett å samhandle til det beste for 
både oppdragsgiverne og sluttkunden. 

Våre lokalkontor

Avdelingsleder Kristiansand Aud Kristine 
Fjeldstad og KAM/saksbehandler
Christian Løvdal.
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Color Line – 
den beste veien til Europa

Blant Europas ledende rederier 

Kredinors nye kunde er Norges største 
rederi innen internasjonal passasjer- og 
godstrafikk til og fra Norge, og blant  
Europas ledende rederier innen Euro-
peisk nærskipsfart. 

De tilbyr kvalitetscruise til Tyskland med 
Color Fantasy og Color Magic, og 

transport mellom Norge, Danmark og 
Sverige. Her trafikkerer skipene Super-
Speed. – Vår visjon er å bli Europas 
beste rederi innen cruise og transport, 
forteller avdelingsleder Cecilie Grønberg, 
som sitter på Color Line sitt regnskaps-
kontor i Kristiansand. 

Cecilie Grønberg har lang erfaring. Hun 
startet i bookingen allerede for 15 år 
siden. Etter endt økonomi utdannelse, 
var det selskapets økonomi avdeling som 
fristet mest. – Etter studiene ønsket jeg 
meg tilbake til Color Line, fordi det er en 
spennende arbeidsplass i stadig utvik-
ling. Her er det mange engasjerte med-
arbeidere og en veldig positiv energi. 
Det er lett å trives her, sier Grønberg. 

Grønn teknologi 

Grønn teknologi er en viktig del av  
selskapets strategi, og de signerte  
i februar en kontrakt med Ulstein Verft 
om å bygge verdens største hybridskip. 
Skipet skal gå på strekningen Sandefjord 
– Strømstad fra 2019. Dette er et grønt 
prosjekt, som underbygger selskapets 
klare miljøprofil. 

– Dette blir en plug-in hybrid, hvor bat-
teriene lades via en strømkabel med  
miljøvennlig strøm fra eget landstrøm-
anlegg, eller om bord fra skipets gene-
ratorer, sier Grønberg – som ikke legger 
skjul på at de er veldig stolte over  
kontrakten med Ulstein Verft.  

Viktige kriterier for valg av ny 
inkassoleverandør 

Kredinor og Color Line startet samar-
beidet høsten 2016, hvor Kredinor ble 
valgt etter en evaluering av flere tilbydere. 
– Vi var ikke aktivt på utkikk etter en ny 
inkassoleverandør. Da Kredinor kontaktet 
oss, bestemte vi oss likevel for å gjøre 
en vurdering – som vi gjør med jevne 
mellomrom, forteller Grønberg. 

Det var flere kriterier som var viktige  
i vurderingsprosessen. De ønsket et  
solid selskap som kunne vise til gode 
resultater, i tillegg til effektive løsninger 
som støttet deres interne prosesser. 

– Prisbetingelser var selvsagt med i  
betraktningen, men noe av det viktigste 
for oss var likevel at leverandøren kunne 
vise til gode samarbeidspartnere i ut-
landet. Vi har mange internasjonale 
samarbeidspartnere, og har behov for 
at disse følges opp på en god måte. 
Kredinor kom med det beste tilbudet 
basert på disse kriteriene, og derfor falt 
valget på dem, sier Grønberg. 

Våre kunder

Få saker og høy løsningsgrad

Alle privatpersoner som reiser med  
Color Line, må betale reisen forskudds-
vis. Derfor er det lite inkassosaker på 
privatmarkedet. 

– Vi kredittsjekker alle fakturakunder før 
de reiser, og alle som ikke er kreditt-
verdige, må betale forskuddsvis. Det er 
nok årsaken til at vi ikke har mer enn 
rundt 1300 saker i året, som jo er en  
liten andel av de nær 4 millioner reisende, 
sier Grønberg og legger til at det er de 
godt fornøyd med. 

Hovedvekten av Color Lines inkassosaker 
gjelder derfor cargokunder, agenter og 
turoperatører eller bedrifter og organisa-
sjoner. – Vi opplever at Kredinor løser 
store deler av sakene vi oversender, slik 
at vi får pengene våre, sier Grønberg. 

God start på samarbeidet

Selv om relasjonen fremdeles er fersk, 
kan Grønberg fortelle at de allerede har 
høstet positive resultater av samarbeidet. 
Sakene de sender til Kredinor hver uke, 
blir håndtert raskt og har høy løsnings-
grad. – For oss er det viktig at vår leve-
randør er offensiv og løsningsorientert, 
og at det vises profesjonalitet i alle ledd, 
forklarer Grønberg. – Vi er helt avhengig 
av gode prosesser som flyter, slik at vi 
kan bruke minst mulig tid på dette. 

God dialog, tett oppfølging og raske svar 
er derfor viktig i et slikt samarbeidsfor-
hold. Vi opplever at Kredinor løser saker, 
og følger opp på en god måte. Vi har et 
tett samarbeid med våre kontaktperso-
ner på avdelingskontoret i Kristiansand. 
De er alltid imøtekommende og på til-
budssiden, og strekker seg langt for at vi 
skal oppnå resultater, sier hun. – I tillegg 
har de et system som gjør at vi hele tiden 
har god innsikt i antall saker og status på 
disse, det er viktig for oss. – Jeg ser vel-
dig positivt på veien videre med Kredinor 
i spissen for vårt inkassoarbeid, avslutter 
vår nye kunde med et smil.

FAKTA OM COLOR LINE

Norsk rederi med hovedkontor i Oslo, 
og regnskapsavdeling i Kristiansand. 
Sysselsetter ca. 2300 ansatte. Har 
6 skip som årlig frakter 3,9 millioner 
passasjerer, ca. 900.000 personbiler 
og ca. 175.000 trailere på 4 inter-
nasjonale linjer mellom 7 havner. 

Color Line er et velkjent rederi for oss nordmenn, og mange av oss 
har tatt turen til både Sverige, Danmark og Tyskland med deres 
skip. I tillegg til å frakte reiseglade nordmenn, er rederiet landets 
største innen godstrafikk til og fra Norge. En spennende kunde 
og en bransje vi i Kredinor gleder oss til å bli bedre kjent med.  

Foran fra venstre: Avdelingsleder Cecilie 
Grønberg, Anne Hervik, Kredinors Aud Kristine 
Fjeldstad, Manuela Leskovar, Inkassoansvarlig 
Cathrin Alvær Nesland.  
Bak fra venstre: Kredinors Christian Løvdal, 
Eivind Stoveland, Elmir Valjevcic, Per Sverre 
Hoseth Nilsen.

Vårstemning i Kristiansand med Color Lines egen maskot Captain Kid.
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For Næringsforeningen i Kristiansands-
regionen havnet betalingsoppfølging 
ofte bakerst i køen i en travel arbeids-
hverdag. Det kostet dem dyrt. Nå  
gjøres alt elektronisk med Kredinors  
integrasjon mot økonomisystemet  
24 Seven Office, som har bidratt til  
økte inntekter og en enklere hverdag. 

Ny integrasjonsløsning  
som har gitt resultater
Næringsforeningen har tatt i bruk integrasjon mot 24 Seven Office 

Integrasjoner

de avhengig av inntektene de får fra 
medlemsavgiften. 

– Før håndterte vi dette selv, men det tok 
mye tid og sakene ble liggende. Etter at 
vi tok i bruk den nye integrasjonsløsnin-
gen høsten 2016, har vi spart tid og sam-
tidig fått inn mer penger. Kravene legges 
automatisk inn i systemet, og Kredinor 
håndterer resten, forteller Thomassen. 

Eksterne inkassokrav tas mer 
alvorlig

Hun opplever at medlemmene agerer 
raskere og tar betalingskravet mer  
alvorlig når en ekstern part håndterer 
innfordringen. 

– Det er for oss som for andre bedrifter,  
vi trenger økonomisk forutsigbarhet og 
ryddighet. Derfor er vi svært fornøyd med 
den nye integrasjonen, sier Thomassen.

Pilotprosjekt gjorde 
implementeringen enkel

Det startet med et pilotprosjekt, hvor de 
testet løsningen før implementering.  
– Det har vært få utfordringer etterpå, 
og det som har oppstått underveis, har 
Kredinor vært raske med å løse, sier 
Thomassen. 

– Vi har en god rådgiver som gir oss 
trygghet på at våre fordringer er i gode 
hender. God behandling av våre med-
lemmer er viktig for oss, selv når de 
skylder penger. Her er Kredinor flinke, 
avslutter Thomassen som er godt fornøyd 
med både nytt system og leverandør. 

Sparer tid og får inn penger

Anne Marit Thomassen er økonomi-
ansvarlig i foreningen som har 8 ansatte 
og 800 medlemsbedrifter. Deres formål 
er å skape møteplasser og gode vekst-
vilkår for næringslivet, være en pådriver 
for innovasjon og tiltrekke god kompe-
tanse til landsdelen. For å få til dette, er 

Fornøyde med integrasjonsløsningen 24 Seven Office. 
Fra venstre Avdelingsleder Kredinor Kristiansand Aud Kristine Fjeldstad, administrerende direktør  
i Næringsforeningen Anita S. Dietrichson. Prosjektleder økonomi/Handelskammer Anne Marit 
Thomassen. Bak står Christian Løvdal fra Kredinor. 

Nytt selskap

Våren 2016 kjøpte Kredinor opp  
Christiania Innfordring, et lokalt selskap  
i Kristiansand. Selskapet har ved å bygge 
sten på sten, etterhvert fått en solid 
grunnmur som de skal bygge videre på 
– sammen med Kredinor. De har allerede 
begynt å høste synergiene, og er godt 
fornøyd med sin nye eier. 

Lokalt fokus 

Daglig leder, Roger Mellemstrand, har 
lang erfaring fra bransjen. Han startet 
som læregutt i Inkassosentralen som 
senere ble kjøpt opp av Aktiv Kapital, 
som ble avviklet i 2005. Det ble starten 
på Christiania Innfordring, som på sam-
me tidspunkt ble stiftet av far og sønn 
Mellemstrand. 

Vi er et lokalt selskap med fokus på det 
lokale SMB-handelsmarkedet, forteller 
Mellemstrand. – Vi kjenner markedet 
godt, og har god kunnskap om både 
skyldnere og kunder. 

Selskapet har ni ansatte, hvor alle saks-
behandlere med egen inkassobevilling 
har totalansvar for egne kunder og deres 
saker, og behandler disse gjennom 

Christiania Innfordring  
– nytt selskap i Kredinor
Fokus på langsiktighet og personlig oppfølging

Roger Mellemstrand, 
CINN

hele saksløpet. – Vi skal kjenne kunden 
og hele saken, og være lett tilgjengelige, 
sier Mellemstrand. 

Personlig oppfølging og  
dørbanking

I tillegg til å være blant få aktører som 
foretar registreringer innen døds- og 
konkursbo, tilbyr de oppsøk. – Vi får 
ofte en god dialog og gode resultater 
ved å besøke skyldner, så det er en  
tjeneste mange setter pris på, forteller 
han. – I tillegg har vi korte beslutnings-
linjer, og kan ta raske avgjørelser, det er 
også et av våre fortrinn. 

Synergier og slagkraft

Selv om Christiania Innfordring foreløpig 
driver som en selvstendig enhet, har de 
allerede fått glede av synergiene. 

– Vi har fått en solid eier, og de har tatt 
oss godt i mot. De kurser de ansatte, 
og gir oss en bredere kompetanse i til-
legg til en utvidet teknologisk plattform. 
Vi samarbeider framfor å konkurrere,  
utfyller hverandre og utgjør nå en slag-
kraftig enhet, avslutter en godt fornøyd 
daglig leder, Rune Mellemstrand. 

– Vi kjenner markedet godt, og har god 
kunnskap om både skyldnere og kunder, 

sier Roger Mellemstrand som er daglig 
leder i Christiania Innfordring. 
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Spennende tider  
i energibransjen
 

Energibransjen står ovenfor store endringer, faktisk de største på over 100 år. Dette krever store 
tilpasninger av både nettselskapene og kraftleverandørene – men også av inkassoselskapene som 
jobber mot bransjen. Å skape best mulig innfordringsresultater, krever både bransjekunnskap, gode 
verktøy og analyser. Selv innen samme konsern, kreves det ulike tilnærminger til innfordrings-
arbeidet. Et godt samarbeid mellom leverandør og kunde er avgjørende for å lykkes. 

Våre kunder

Landets tredje største energi-
produsent

Agder Energi sin visjon, er å være et  
ledende norsk konsern innen fornybar 
energi. De separate datterselskapene 
jobber sammen mot visjonen gjennom 
ulike virksomhetsområder. 

Agder Energi Nett har 21.300 km linjer 
og kabler som overfører energi til 
190.000 nettkunder. Alle som bor  
i Agder og som har strøm, er på en eller 
annen måte kunde hos dem. 

– De aller fleste av våre kunder faktureres 
likevel gjennom ulike kraftleverandører, 
ved såkalt gjennomfakturering, forteller 
Elin Huseth Johansen, som er av-
delingsleder for kunde og balanse-
avregning i Agder Energi Nett.  

– Vi har noen kunder vi fakturerer  
direkte, dette kan være kunder hvor vi 
har leveringsplikt. Markedet er lagt opp 
slik at alle må velge en kraft leverandør, 
og dersom dette ikke gjøres eller kraft-
leverandøren har stanset sin strøm-
leveranse – blir vi leveranse pliktige. 

LOS er Agder Energi sitt markeds-
selskap, og selger strøm til både bedrif-
ter, offentlig sektor og privathusholdnin-
ger. Mengden strøm de selger, tilsvarer  
forbruket til 1,3 millioner husholdninger. 
– Antall purringer og inkassosaker henger 
sammen med strømprisen. Går den 
opp, øker antall saker, forteller Bjarne 
Høiby som er teamleder i LOS. Han har 
ansvaret for utfakturering til sluttkunder 
og innfordringer på utestående. 
– Det skjer store endringer i bransjen.  

I tillegg til Elhub- og AMS-prosjektet, 
som blant annet endrer måten aktørene 
i bransjen jobber mot hverandre, skal vi 
stadig tilfredsstille nye krav fra sluttbruker. 
For eksempel når det gjelder hvordan 
folk ønsker å motta en faktura. Selv om 
enkelte fremdeles mottar den tradisjo-
nelle papirvarianten, er det stadig nye 
kanaler vi må forholde oss til. Vipps, 
eBoks, mail eller e-faktura, vi må henge 
med og tilby det folk vil ha, forteller han.  

Nye måter å jobbe på 

De største endringene i bransjen inne-
bærer en helt ny måte å jobbe på. 
AMS-målere skal innen utgangen av 
2018 installeres i alle hjem, strøm-
måleren erstatter de analoge målerne 
og sørger for at helt nøyaktig strømfor-
bruk automatisk registreres. Alle data 
sendes til en datasentral (Elhub) som 
alle parter, både nettselskaper og kraft-
leverandører henter ut informasjon fra. 

Høiby kan fortelle at LOS har egne folk 
som jobber med å etablere nye rutiner 
for å tilpasse seg endringene. – Vi håper 
at dette skal gi oss mer effektive pro-
sesser, sier han – og legger til at også 

inkassoleverandøren må henge med på 
dette. – Kredinor kan energibransjen, og 
deres kompetanse gjør at de kan utfor-
dre oss på de valgene vi gjør i forbindel-
se med endringene som skjer i bransjen. 
Det er veldig positivt. 

Implementering av et helt nytt system 
tar tid, er krevende og byr på en del ut-
fordringer. – Vi er nødt til å beholde det 
gamle systemet til det nye er på plass, 
noe som betyr at vi må koordinere to 
systemer, sier Johansen. Hun legger til 
at de nye systemene i tillegg krever 
hyppigere rapporteringer, og derav en 
enda bedre kontroll enn tidligere.

Nytt samarbeid, tross langt 
bekjentskap

Selv om samarbeidet mellom Agder 
Energi og Kredinor er relativt ungt,  
spinner deres felles historie noe lenger 
tilbake. Sopran, som Kredinor kjøpte  
i 2012, var et inkassoselskap eid av  
Agder Energi. – Vi kjenner Kredinor 
godt. Kristiansandsavdelingen sitter rett 
over gangen for oss og er tilgjengelige 
når vi trenger dem. Flere av dem som 
jobber der har vært der siden den gang 

de var Sopran og vi var kolleger. Vi har 
et tett og godt samarbeid, forteller  
Høiby. Han kan videre røpe at LOS har 
signert ny avtale med Kredinor nylig, 
noe de er svært fornøyde med. 

Bransjekunnskap bidrar til høy 
løsningsgrad 

Energibransjen har høyere løsningsgrad 
enn andre bransjer, betaler du ikke 
nettregningen, stenges strømmen. Ut-
fordringen består derfor i å løse de van-
skeligste sakene, og ikke minst jobbe 
med skyldnerne på en måte som gjør 
dem til lønnsomme og fornøyde kunder 
på sikt. 

– For oss er det viktig at inkasso sel-
skapet får inn pengene våre, men vi er 
også opptatt av at de sikrer en god  
dialog med skyldner, og behandler dem 
på en korrekt måte. Det opplever vi at 
Kredinor gjør, forteller Johansen.  
– Å stenge strømmen er et virkemiddel 
vi kan bruke dersom inkassoselskapet 
ikke klarer å løse saken, sier Johansen. 
– Men vi ønsker naturligvis at saken  
løses før vi kommer så langt som til det 
punktet, understreker Johansen. 

DETTE SKJER I ENERGIBRANSJEN

AMS: Avanserte Måle- og Styrings-
systemer som skal installeres hos 
alle strøm kunder. Dette er «smarte 
strømmålere» som bl.a. vil gi bedre 
informasjon om strømforbruk/ priser, 
og et mer fleksibelt, effektivt og  
miljø  sparende forbruk. 

Elhub: En datahub som skal fungere 
som et bindeledd mellom alle nett-
eiere og kraftleverandører, og skal 
omfatte alle måledata for strøm  
i Norge. 

Ny avtale mellom Kredinor og 
LOS ble signert nylig.  
– Fornyelsen av samarbeids-
avtalen måtte naturligvis feires 
så da ble det kakefest, sier 
Bjarne Høiby, teamleder i LOS.  

FAKTA OM AGDER ENERGI 

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernet har 1200 ansatte 
og 9 datterselskaper – deriblant nettselskapet Agder Energi Nett og  
markedsselskapet LOS AS.

AGDER ENERGI NETT er eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- 
og fordelingsnettet i begge Agderfylkene. De har 152 fast ansatte og har 
hovedkontor i Arendal. Markeds selskapet LOS AS leverer kraft til husholdnin-
ger og bedriftskunder, de har hovedkontor i Kristiansand og 110 ansatte. 
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Reklamasjoner og innsigelse§
Juristen

JURIDISK AVDELING I KREDINOR

Advokatfellesskapet Bratsberg

Advokatfelleskapet Bratsberg har advokater 

med høy kompetanse på kredittrett, inkasso 

og tvangsfullbyrdelse. Advokatene går inn og 

vurderer komplekse saker, tar ut klager, stev-

ninger og begjæringer. De står for den faglige 

delen på våre kurs og seminarer, de utarbeider 

kontrakter og bistår med kredittsikring – for 

eksempel kausjoner, gjeldsbrev og pant.

BØRRE SIG. BRATSBERG
Juridisk direktør | Advokat M.N.A.

Spesialistområde: Inkasso,tvangs  - 

fullbyrdelse, 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
Advokat M.N.A

Arbeider med saker innenfor  

samtlige av Kredinors fagområder

Innledning

Det er viktig å kunne håndtere en frem-
satt innsigelse og reklamasjon slik at 
løsningen blir det beste for kunden og 
bedriften selv.
Det er en fordel at selskapet har gode 
rutiner. Foreta alltid kredittvurdering der 
kreditt skal gis, vit hvem kunden er, 
kjenn dine varer, ha gode kontrakter og 
ha gode rutiner for hvordan en innsigelse 
skal håndteres.

Håndtering av innsigelse/ 
reklamasjon

Ved inngåelse av en avtale om kjøp av 
varer/tjenester anbefales det gode  
rutiner der kreditt skal gis. Kvalifiserer 
ikke kunden til kreditt må denne betale 
kontant, stille garanti eller depositum for 
handelen.
Enkelte innsigelser blir fremmet av  
bedrifter/forbrukere som har dårlig øko-
nomi i den hensikt å få utsettelse på 
betaling av kravet. De innsigelsene som 
skyldes forhold på kundens side er etter 
min mening ikke reelle innsigelser. De 
må allikevel behandles på en korrekt 
måte for det tilfelle at saken senere skal 
behandles rettslig.
Videre blir det fremmet innsigelser som 
har tilknytning til varens egenskaper, 
forsinkelse, feillevering eller ikke levert 
ihht kontrakt. Dette er reelle innsigelser 
som må behandles av bedriften. Det 
foreligger intet krav om at en innsigelse 
må fremmes eller besvares skriftlig men 
det anbefales slik at korrespondansen 
kan benyttes dersom saken går rettslig.

Frister

Salg av ting mellom næringsdrivende 
og forbruker blir regulert av forbruker-
kjøpsloven og andre forbrukerkjøps-
lover avhengig av hva en har inngått  
avtale om. 

Mer informasjon på kredinor.no/juridisk

Forbrukerkjøpsloven § 27 sier at:  
«Dersom det foreligger en mangel ved 
tingen, må forbrukeren innen rimelig tid 
(136) etter at han eller hun oppdaget  
eller burde ha oppdaget den,»
Dette betyr for forbrukere mellom 2–3 
måneder etter at feilen ble eller burde 
blitt oppdaget. De absolutte reklama-
sjonsfrister er på 2 år og for varer som 
er ment å være lenger på 5 år. 
Kjøp av varer foretatt mellom forbrukere 
eller mellom næringsdrivende blir  
regulert av kjøpsloven.
Denne sier i § 32 at «Kjøperen taper sin 
rett til å gjøre en mangel gjeldende  
dersom han ikke innen rimelig tid etter 
at han oppdaget eller burde ha oppda-
get den, gir selgeren melding som angir 
hva slags mangel det gjelder.»
Mellom næringsdrivende betyr innen  
rimelig tid 2–3 dager etter at feil burde 
vært oppdaget.
Er reklamasjon fremmet etter tidspunkte-
ne så kan innsigelsen tilbakevises. Det er 
i entrepriseforhold vanlig at reklamasjons-
regler er avtalt mellom partene i kontrak-
ter. Her må avtalen leses og innsigelse 
må håndteres ut fra avtalte reklamasjons-
frister og hva som er avtalt levert.

Elisabeth A. E. Selvik
Advokat i Kredinor
E-post: ees@kredinor.no

Elisabeth A. E. Selvik, advokat i Kredinor. 

Datterselskapet LOS 

Også i LOS er de opptatt av å sikre en 
god behandling av skyldnerne, og da 
er det blant annet viktig at inkasso-
leverandøren har god kunnskap om 
bransjen. – Vi ser stor verdi i at vår leve-
randør har energi kompetanse, og der 
merker vi stor forskjell ved at vi nå  
bruker en nasjonal leverandør. Kredinor 
bidrar med mye god kompetanse som 
er nyttig for vår bransje. De har gode 
seminarer og kurs, oppdaterer oss  
faglig og bidrar med relevante betrakt-
ninger på våre saker, forteller Høiby.  
– De vet hva som skal til for å jobbe 
med våre skyldnere i et mer langsiktig 
perspektiv. 

Kundeutvikling versus kunde-
avvikling 

Det er en viktig balansegang mellom  
å få inn pengene og behandle kundene 
på en sånn måte at vi ikke mister dem. 
Det ligger mye større lønnsomhet i å 
beholde en kunde framfor å hente en 
ny, forteller Høiby og legger til at dette 
jobber de mye med internt. 

Differensiert kundeoppfølging 

Knut Erik Toftner er ansvarlig Key Account 
Manager i Kredinor, og jobber tett med 

LOS og Agder Energi Nett. Han forteller 
at de må jobbe på ulike måter mot 
skyldnerne i de to selskapene. Mens 
det i Agder Energi Nett i større grad 
handler om å få betalt utestående  
beløp for å unngå å måtte stenge 
strømmen, er det i LOS et større fokus 
på innfordringsmetoder som er med på 
å utvikle kundeforholdet. 

– Kundene hos et nettselskap er i 
realiteten låst til netteieren i området, og 
selv om nettselskapene er opptatt av 
god kundebehandling og sitt eget 
omdømme, er det gjerne risikohånd-
tering og begrensning av tap som står  
i fokus, forteller Toftner. 

– For LOS derimot, som er en konkur-
ranseutsatt aktør, må vi jobbe helt  
annerledes. Målet her er å skape lojale 
kunder som ikke flytter seg, og derfor 
jobber vi i større grad med kundeutvik-
ling. Vi må motivere dem til å betale og 
finne løsninger som gjør det attraktivt  
– og som er med på å utvikle dem til 
lønnsomme kunder på lang sikt. 

For å lykkes med dette, er de avhengig 
av gode analyseverktøy. – Alle kan 
være uheldige å få betalingsproblemer, 

men det er forskjell på å være uheldig 
og å være en ulønnsom kunde. Vi bru-
ker beslutningsmodeller for å beregne 
hvorvidt en skyldner bare har vært 
uheldig og trenger tid og hjelp til å områ 
seg. Da bidrar vi til å finne løsninger 
som både sikrer at kravene blir betalt 
og at kundeforholdet forblir lønnsomt 
over tid. Viser modellen at kunden er 
varig ute av stand til å gjøre opp for 
seg, har vi større fokus på å få inn  
utestående beløp og avvikle kunde-
forholdet. Dette er avveininger vi gjør 
hele tiden, forteller Toftner. 

Sammen for gode løsninger
Kredinor er både gode rådgivere og 
sparringspartnere for oss, forteller  
Høiby. – Vi utfordrer hverandre, og 
sammen finner vi gode løsninger.  
Kredinor er eksperter på sitt felt, og kan 
vurdere våre data på en annen måte 
enn det vi kan. Å skaffe nye kunder er 
dyrt, samtidig er det også en grense for 
hvor mye tap vi kan ta. Vi kan ikke  
beholde kunder for enhver pris, men 
det er uansett viktig for oss at vår 
inkasso leverandør behandler alle våre 
skyldere på en god måte, og det gjør 
Kredinor, avslutter Bjarne Høiby, team-
leder i LOS. 

Knut Erik Toftner er Key Account Manager i Kredinor, og jobber tett med LOS og Agder Energi Nett. Her med Christian Myhrvold fra Kredinor.

Våre kunder
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Effektivisering og digitalisering i

Sparebanken Sør

Store endringer i bransjen

Sparebanken Sør er blant landets eldste 
banker, og har i løpet av de siste 200 
årene gått gjennom mange fusjoner og 
store endringer. Det har krevd en stor 
evne til å tilpasse seg. 

– Etter fusjonen har vi hatt fokus på å få 
plass den nye banken, vi må utvikle 
oss med et langsiktig perspektiv i en 
verden som blir stadig mer digitalisert, 
sier bankens administrerende direktør, 
Geir Bergskaug. Han forteller videre at 
banknæringen er en konkurranseutsatt 
bransje, med mange aktører som  
konkurrerer om kundene. 

Digital satsning og fornøyde 
kunder

Bergskaug trekker fram satsningen på 
digitale tjenester som et av bankens 
største fortrinn, sammen med høy kost-
nadseffektivitet. 

– Vi har lave kostnader i forhold til  
bankens omfang, her er vi blant de 
beste i Norden, forteller han. – I tillegg 
har vi sterke kunderelasjoner, høy 
kunde tilfredshet og et godt renommé  
– som gir oss en sterk posisjon i vår 
landsdel, sier han. 

Forbedret misligholdssituasjon  
i nedgangstider 

Bankens kundegrupper reflekterer  
sammensetningen av befolkning og 
næringsliv i området. Selv om det er 
forskjeller i betalingsevnen mellom de 
ulike segmentene, er det ikke der de 
største forskjellene ligger. – Nei, det er 
på individnivå vi ser de reelle forskjellene. 
Selv i de mest risikoutsatte bransjene, 
er det kunder det er lite risiko knyttet til, 
forteller Bergskaug. I sine kredittvurde-
ringer, benytter banken kredittscore-
modeller, hvor de får nyttig og interes-
sant informasjon om hvordan de skal 
utføre kreditthåndverket. 

På tross av fall i oljepris og reduksjon av 
antall ansatte i olje- og offshorenæringen, 
som har preget landsdelen, har banken 
hatt en forbedring av sin misligholds-
situasjon. Banken kunne i 2016 vise til 
gode resultater, med lave tap og lavt 
mislighold. 

– Vi opplever at våre kunder har en 
bedre misligholdssituasjon og historikk 
enn befolkningen for øvrig. Selv om 
omfanget av betalingsanmerkninger og 
inkasso har økt fra et lavt nivå til et litt 
høyere nivå, er det fortsatt lavt, kan han 
fortelle. – At vi i denne situasjonen har 
opplevd en forbedring av misligholdet, 
er et resultat av tett kontroll og godt  
arbeid rundt kredittengasjementer.  
Det er viktig å ha en systematisk og 
god inkassooppfølging, og en partner 
på både kort og lang sikt. Det arbeidet 
Kredinor gjør, har derfor vært viktig for 
oss, mener Bergskaug. 

Forventer kvalitet og ryddighet  
i innfordringen

Sparebanken Pluss og Kredinor hadde 
allerede et samarbeidsforhold da ban-
kene fusjonerte. Denne relasjonen ble 
etablert i 2010, den gangen selskapet 
het Sopran. Sopran ble kjøpt opp av 

Kredinor i 2012. Med fusjonen ble det 
igjen naturlig å gjøre en grundig vurde-
ring av ulike tilbydere, deriblant Kredinor. 

– Vi er avhengig av å ha en kompetent 
og spesialisert aktør som har eksperti-
se innenfor et smalt område. Gode 
analyser og en god innfordringsprosess 
er viktig for å skape god bankdrift, sier 
Bergskaug. 

Han forteller videre at det er mange  
kriterier som legges til grunn i en slik 
prosess. – Det viktigste er naturligvis at 
vi får tilbake mest mulig av pengene, og 
at prosessen er effektiv, proff og ryddig. 
Kvalitet og kompetanse vurderes også, 
vi må være trygge på at innkrevingen 
skjer i tråd med vår profil, sterke 
markeds posisjon og gode renommé, 
sier han. – Videre er det viktig at vår 
partner har en bevisst oppfølging av 
hele porteføljen, og at de har trykk på 
dette over lenger tid. 

Bransjeekspertise, tekniske 
løsninger og lokal tilstedeværelse 
avgjorde

Direktør for Risikostyring i Sparebank 
Sør, Bjørn A. Friestad er ansvarlig for 
bankens risikostyring og inkasso-

situasjon, han kan fortelle at det var  
flere årsaker til at de valgte Kredinor. 

– I tillegg til at vi tidligere hadde god  
erfaring med Sopran, var det viktig at 
Kredinor hadde ekspertise innen bank- 
og finansnæringen, og at de kunne  
vise til flere kunder i samme bransje. 
Konkurransedyktige vilkår var en forut-
setning, forteller Friestad. – Kredinors 
tekniske løsninger og gode prosessflyt, 
talte også til deres fordel. Han forteller 
videre at lokal tilstedeværelse ble  
vurdert som viktig. – Det at de har  
kontor på Sørlandet og en nærhet til 
oss som kunder, er veldig positivt, sier 
han. I tillegg trekker han fram at  
Kredinors eierstruktur som samvirke-
foretak også samsvarer bra med eier-
forholdet i en sparebank. 

God dialog og et positivt 
sam arbeid

Kredinor følger oss opp på en god 
måte, de er tilgjengelig når vi trenger 
dem og har en høy servicegrad. De  
leverer i forhold til våre krav og ønsker, 
og vi har en god dialog. Så vi er veldig 
fornøyd med samarbeidet, avslutter 
Bjørn A. Friestad, i Sparebanken Sør.   

FAKTA OM SPAREBANKEN SØR

Er en selvstendig sparebank med 
36 kontorer fordelt på Vest-Agder, 
Aust- Agder og Telemark. Banken 
har 461 ansatte, og hovedkontor  
i Kristiansand. I tillegg til å betjene 
personmarkedet, næringslivet og 
offentlig sektor, har banken eier-
andeler i eiendomsselskapet  
Sørmegleren, Frende Forsikring, 
Norne Securities og Brage Finans. 

Våre kunder

Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte i 2014, og ble da landets femte største norsk-
eide sparebank. Banken har nedslagsfelt i Agder- og Telemarksregionen – hvor de har en solid 
markedsposisjon. Med fusjonen ble det naturlig for ledelsen å gjøre en vurdering av leverandører 
på inkasso- og innfordringssiden, og vi i Kredinor er både glade for og stolte av at valget falt på oss. 

Til venstre: Adm. direktør Geir Bergskaug, 
Sparebanken Sør

Under: Direktør risikostyring Bjørn A. Friestad, 
Sparebanken Sør
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Smått & godt

Årets Kredittpris 2016
Eva Kvakkestad og Lise Einarsen i Fortum Markets AS

Stemningen sto i taket under utdelingen 
av årets Kredittpris 2016 til Eva  
Kvakkestad og Lise Einarsen fra Fortum 
Markets AS på Proffseminaret i Oslo.

Begrunnelsen for tildelingen:

Fortum Markets AS, med Eva Kvakkestad 
og Lise Einarsen i spissen, har vært en 
kontinuerlig pådriver for både Kredinors 
løsninger og egen kredittpolitikk. De har 
på nytenkende og kreativt vis hatt fokus 

Årets Kredittpris

på kredittpolitikkens innvirkning på  
selskapets økonomi og omdømme, og 
har blant annet bidratt til utvikling av gode 
produkter og løsninger for håndtering 
av depositum, administrasjon av stenge -
prosesser og beslutningsmodeller for 
innfordringsløp. 

Evnen til å balansere hensynet til sel-
skapsomdømme, kundelønnsomhet og 
risikoeksponering gjør at Kredittprisen 
2016 er vel fortjent.

Lise Einarsen tar imot hyllest fra administrerende 
direktør Tor Berntsen i Kredinor. Eva Kvakkestad 
var ikke til stede under utdelingen. Både Eva og 
Lise er begge spydspisser innenfor kredittfaget.

ÅRETS KREDITTPRIS 2017  
Vil bli kunngjort under Proffseminaret 
2017 på Scandic Ørnen Hotel  
i Bergen 22.–23. november 2017. 
Prisen henger høyt – og det følger 
heder og ære med denne prisen. 

Vipps så var vi i gang

Med Vipps Faktura fra DNB kan 
sluttkundene betale faktura når og 
hvor de vil. Du får raskere innbetalin-
ger, bedre likviditet og mer fornøyde 
kunder. En av våre store oppdrags-
givere med et stort fakturavolum er  
i gang med pilot og snart klar for full 
utrulling. Med Vipps er det som i 
«snakkisen» – Vipps så var det gjort. 

Det er flere fordeler med Vipps  
Faktura både for bedriften og dem 
som skylder penger. Raskere inn-
betaling gir større forutsigbarhet og 
bedre likviditet for bedriften. Utfylt 
kid-nummer reduserer feiltasting og 
frustrasjon over inntasting for kunden 
som skal betale. Kontakt gjerne din 
kundeansvarlige eller kontaktperson 
i Kredinor så får du vite mer.

Vipps.no

BETAL NÅ – NY BETALINGSLØSNING UTEN INNLOGGING

Som første inkassoselskap lanserte Kredinor nylig «Betal nå» – en betalings-
løsning hvor kunden kan betale inkassogjelden sin der og da – uten inn-
logging – fra mobil, nettbrett eller PC. Mer enn 3000 kunder har betalt hele 
inkassogjelden sin via løsningen på kredinor.no i løpet av kort tid. Kunden 
legger inn sitt KID-nummer, får opp saken og betaler der og da. Om kort tid 
kommer Betal nå som tilbud via SMS. Da blir det enda enklere. Kunden 
bare klikker på linken i SMS-en og betaler der og da. 

SMARTBETALER FRA KREDINOR – LÆRER UNGDOM OM INKASSO

Kredinor lanserte læringskonseptet Smartbetaler med læringstimen for unge på  
videregående skole tidligere i år. Dette er et konsept som har til hensikt å lære de 
unge om privatøkonomi og inkasso slik at de kan bli bevisste forbrukere som har 
oversikt, kontroll og betaler regningene sine i tide. Konseptet har en egen nettside 
smartbetaler.no med informasjon og et eget budsjettverktøy. 

Læringstimen – en undervisningstime Folder som deles ut til elever

Kredinor i sosiale medier
Kredinor er nå på Facebook, 
LinkedIn og Twitter. I løpet av kort 
tid vil vi også være tilgjengelig på 
Snapchat. Vi vil gjerne ha flere 
følgere. Lik gjerne – Kredinor SA.

NYE NETTSIDER 2017 – KREDINOR.NO

Kredinor lanserer nye nettsider våren 2017. Hovedmålsettingen er å lage 
funksjonelle nettsider som gjør oss enda bedre tilgjengelig for kunder, opp-
dragsgivere og andre interessenter som ønsker å bli bedre kjent med oss. 

Eva Kvakkestad, 
Fortum Markets AS

Lise Einarsen, 
Fortum Markets AS

Velfortjente vinnere fra Fortum Markets AS
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Nytt kontor

Kredinor SA etablerer 
virksomhet i Sverige

– Mange av våre eksisterende kunder 
har gitt uttrykk for at de gjerne ser at vi 
etablerer oss i Norden, og da i første 
omgang i Sverige, sier administrerende 
direktør Tor Berntsen i Kredinor.  
– Vi har, etter å ha vurdert muligheten 
for å kjøpe et tilgjengelig eksisterende 
selskap, valgt å starte opp med noe 
helt nytt i Stockholm. Vi er nå i gang med 
å rekruttere daglig leder til selskapet. 

Kjernevirksomheten til Kredinor er  
inkasso og overvåk, men tjenester 
innenfor analyse, fakturering, reskontro-
administrasjon og kjøp av porteføljer til-
bys også, og vil være viktige deler av 
det totale tjenestetilbudet i Sverige.  
 
– Vi har en solid økonomi og 2016 har 
vært et godt år for oss, fortsetter  
Berntsen. Tidspunktet for å gå videre er 
på alle måter ideelt. Signalene fra våre 
kunder er at det er viktig at vi er på de 
arenaer hvor de befinner seg og vår 
strategi vil i første omgang være å sikre 
vekst blant våre eksisterende og frem-
tidige norske kunders virksomheter  
i Sverige. Dernest vil målet være å  

En milepæl for Kredinor etter 112 år i Norge. 
Administrerende direktør Tor Berntsen er 
fornøyd med beslutningen om å etablere 
virksomhet i Sverige. Foto: Bård Gudim 

Kredinor vil etablere virksomheten gjennom 
kontor i Stockholm med målsetting om å være  
i gang mot slutten av 2017. 

Inkassobransjen 2016
– Mottok 7,9 mill saker 
Antall mottatte inkassosaker rapportert 
til Finanstilsynet fra inkassobyråene  
viste en oppgang på 5,2 prosent  
i 2016 sammenliknet med 2015. Til 
sammen mottok norske inkasso byråer 
nesten 7,9 milioner saker i 2016.  
36 prosent av sakene ble avsluttet på 
purrestadiet. Blant de uoppgjorte sakene 
ble 560 456 inkassosaker betalings-
anmerkning, en økning på 2,9 prosent 
fra 2015. Hele 93 prosent av totalt antall 
saker ble løst før betalingsanmerkning. 

Inkassotallene for 2016

Antall saker totalt hos inkassoselskapene

Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring

Antall avsluttede purresaker totalt hos inkassoselskapene

Antall saker med betalingsanmerkning
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rekruttere nye kunder i dette som blir et 
nytt marked for oss. Ved å etablere et 
nytt selskap i Sverige basert på ny og 
moderne teknologi og systemer med 
felles totalrapportering, er vi trygge på 
at vi skal kunne leve opp til kundenes 
forventninger, sier Berntsen  

Kredinor tilbyr moderne betalings-
løsninger, integrasjoner sømløst mot 
kundenes systemer, gode kurs og fag-
seminarer – og leverer fremragende 
kundeservice gjennom et moderne og 
innovativt kundesenter.

Felles nordisk leverandør

Sverige er Norges største handelspart-
ner og en rekke norske selskap har 
virksomhet der. Etableringen av Kredinor 
i Sverige er en følge av at selskapets 
kunder innenfor bank/finans, energi, 
handel og service etterspør våre tjenes-
ter. I tillegg har Kredinor også en  
ambisjon om å vinne nye kunder og 
markeder. – Vi gleder oss til å ta opp 
konkurransen i Sverige og målet er  
å komme i gang med operativ virksom-
het i løpet av 2017, avslutter Berntsen. 

Etter å ha hatt virksomhet i Norge siden 1905 etablerer Kredinor nå virksomhet i Sverige.  
Kredinor er eid av næringslivet gjennom samvirkemodellen, hvor kundene er medlemmer.  
I dag er Kredinor Norges største inkassobyrå målt etter antall mottatte saker. 

76,9 milliarder kroner i ubetalt 
inkassogjeld blant sluttkunder 

Totalt innfordret inkassoselskapene  
i inkassobransjen 29,7 milliarder kroner  
i 2016. Ved årsskiftet 2015/2016 hadde 
hele bransjen ubetalte krav på 76,9 mil-
liarder under arbeid. Kredinor innfordret 
6 milliarder kroner på vegne av sine 
oppdragsgivere i 2016. Ved årsslutt 
2016 håndterte Kredinor totalt 10,7 milli-
arder kroner i inkassogjeld for norsk 
næringsliv og offentlig sektor. 

Kredinor – Norges største inkasso-
selskap målt i antall mottatte saker

Kredinor har økt sine markedsandeler, 
særlig innen bank og finans samt  
telecomsektoren, og har ved årsslutt 
ca. 20 prosent markedsandel. Kredinor 
mottok 1,6 millioner saker, en økning på 
6,9 prosent i forhold til 2015. Økningen 
skyldes i hovedsak at flere oppdrags-
givere overlater sin interne purre prosess 
til Kredinor som også er deres eksterne 
inkasso leverandør.

Inkassoutviklingen 2016
Totalmarkedet øker med 5,2 % 

i antall inkassosaker

Antall betalingsanmerkninger 
øker med 2,9 %
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Hardt arbeid og galskap  
= håndballsuksess! 
Med få kamper igjen, står Vipers damelag ovenfor sine viktigste kamper på mange år – med mulighet 
for å hente seriesølvet hjem til Kristiansand. En bragd med tanke på hvordan situasjonen så ut for 
bare tre år siden. Kredinor er stolt sponsor og følger spent med fra sidelinjen. 

til å sitte engasjert på sidelinjen og  
gjøre alt for å heie jentene fram til sølv. 
Det er flott å kunne bidra i det lokale 
idrettsmiljøet gjennom dette langsiktige 
sponsoratet. Vi får mye igjen både ved å 
delta i B2B-nettverket til Vipers, og gjen-
nom opplevelsene de gir oss på kampe-
ne. Heia, heia! sier en entusiastisk avde-
lingsleder i Kristiansand, Aud Fjeldstad. 

Publikumsyndlinger i hjembyen

Vi har gode muligheter for å nå målet 
vårt, men skal vi ta sølvmedaljen – må 
vi være skjerpet og jobbe hardt, sier en 
engasjert Terje Marcussen, daglig leder 
i Vipers. – Engasjementet her i byen 
rundt klubben er fantastisk, folk synes 

det er moro å følge jentene, og vet  
å stille opp når vi trenger dem. Han for-
teller at klubben har Norges høyeste 
publikumstall, og fyller Aquarama med 
hele 1600 tilskuere hver eneste kamp.  

– Vi har også to år på rad blitt kåret til 
årets arrangør av de andre klubbene.  
Å spille for full hall, gjør jo at konkurrentene 
synes det er gøy å spille hos oss. Masse 
folk, engasjement og god stemning  
– det er moro enten man er på hjemme- 
eller bortebane, sier Marcussen. 

Jubelen har ikke alltid stått oppunder 
taket i Vipers, det er ikke mange år siden 
situasjonen så ganske anner ledes ut. 

Tøff snuoperasjon med klare mål

Vi skal ikke lenger enn tre år tilbake, 
hvor den økonomiske situasjonen var 
vanskelig og Vipers var på randen til  
å gå konkurs. – Mange klubber lever 
over evne, det gjaldt også oss, forteller 
Marcussen. – Posthaugen vår var flere 
centimeter høy, og halvparten av brevene 
var nok purringer eller inkasso. Helt  
sikkert mange fra Kredinor også, litt 
motsatt forhold av slik det er i dag, ler 
Marcussen. Fokuset de siste årene har 
vært å komme seg på plussiden og 
bygge en buffer. Det har vært en tøff 
snuoperasjon som de har lykkes med.

Vi har vært opptatt av å bygge en vinner-
kultur, og det handler om to ting; plan-
legging og bruk av tid. Vinneren har all-
tid en plan, og det å være tilstede i det 
man gjør – er bud nr. 1. Det er bevist at 
folk som planlegger og jobber hardt, 
også har mer flaks, forklarer Marcussen, 
og forteller videre at han har holdt mange 

foredrag rundt akkurat dette temaet.  
– I Vipers jobber alle hardt, vi ligger ikke 
på latsiden og vet at vi alltid har mer  
å gå på – at vi kan suge til oss litt  
ekstra her og der. Det gjelder både på 
og utenfor banen. 

Gjensidig glede av sponsoratet

En viktig del av snuoperasjonen i Vipers 
har vært å styrke salgs- og markeds-
arbeidet. – Vi måtte skaffe flere samar-
beidspartnere og overbevise dem om 
at produktet vårt var bedre enn før. Det 
har resultert i et fantastisk nettverk med 
små og store sponsorer, hvor alle har 
bidratt med sitt til den positive utviklingen, 
forteller en fornøyd Marcussen. 
B2B-nettverket består av 80–90 aktive 
sponsorer. Det foregår en rekke aktivite-
ter for å stimulere til samarbeid mellom 
aktørene i nettverket i regi av klubben, 
deriblant speedating for bedriftene, 
sponsortur og bedriftsbesøk. I tillegg er 
det et eget opplegg på kamper. 

Stort Kredinor-engasjement

Kredinor går inn i sitt fjerde år som 
sponsor for Vipers, og har akkurat  
signert en ny toårskontrakt for å følge 
klubben videre. – Kredinor har vært en 
viktig sponsor og en stor bidragsyter  
i nettverket vårt. Kredinor er en solid 
bedrift, så at de har signert en ny avtale, 
er kjempeviktig for oss, sier Marcussen. 

Han forteller videre at det heller ikke er 
noe å si på kampengasjementet. – Aud 
er ikke bare en bidragsyter i nettverket, 
hun gir også alt på tribunen under 
kamp - slike sponsorer setter vi stor 
pris på å ha med, ler Marcussen. 

Galskap, glede og felleskap 

– Klubben har satt seg klare mål, og en 
god dose med galskap og lekenhet har 
gjort at vi er der vi er i dag. Det skal få 
være med videre, og sammen med 
hardt arbeid kan vi klare gull neste år, 
avslutter en smilende Marcussen. 

Kredinor sponser Vipers for fjerde år på rad. Her 
er Terje Marcussen, daglig leder i Vipers 
sammen med Aud Fjeldstad fra Kredinor. 

Kjemper for sølvet 

Det er lenge siden det glitret i metall i 
Sørlandsbyen, det har ikke skjedd siden 
håndballjentene tok bronse i toppserien 
for 14 år siden. Nå kan det endelig skje 
igjen, og denne gangen er de med i 
kampen om sølvet. En plassering det er 
verdt å kjempe for. I tillegg til den gjeve 
sølvmedaljen, vil en andreplass nemlig 
innebære at Vipers blir med i Europa-
cupen, får mulighet for å kvalifisere seg 
til Champions League og får bedre for-
utsetninger for å lykkes i sluttspillet. 

Det er mye som står på spill for jentene 
og ledelsen i klubben, og en ting er  
sikkert – at Kredinors ansatte kommer 

At Vipers er en klubb med ambisjoner er hevet over all tvil. De signerte avtale 
med Malin Aune fra Oppsal og landslaget i januar. Her står hun foran veggen 
med alle sponsorer av Vipers. I år er det medalje som er ambisjon og  
i skrivende stund ligger de på sølvplass. 

Våre sponsorater

Bildet er av Kari Brattset 
som er Kredinors spiller,  
hun er tatt ut til landslags -
samling nå. 
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Januar
25.01: Oslo Grunnkurs inkasso

Februar
22.02: Bergen Grunnkurs inkasso/Kredinor

 Online 

Mars
22.03: Oslo Grunnkurs inkasso

April
06.04: Oslo Fagseminar Bank & Finans

27.04: Oslo Frokostseminar Kredinor utsyn

27.04: Bergen Frokostseminar Kredinor utsyn

27.04: Oslo Årsmøte Kredinor SA

Mai
04.05: Hamar Grunnkurs inkasso/Kredinor

 Online

10.–11.05: Oslo Energiseminaret 2017

Juni 
07.08.06: Oslo Kommuneseminaret 2017

07.–08.06: Oslo Fagseminar Parkering 2017 

15.06: Oslo Smartbetalerseminar/læringstimen  

 for unge

Juli
Ferietid

August
31.08: Kristiansand Grunnkurs inkasso/

 Kredinor Online

September
6.–7.09:  Skien Fagseminar Energi

13.09: Oslo Grunnkurs inkasso

14.09: Bodø Grunnkurs inkasso/Kredinor Online

20.09: Oslo Kredinor Online

20.09:  Fredrikstad Grunnkurs inkasso/Kredinor  

 Online

21.09: Stavanger Grunnkurs inkasso/

 Kredinor Online

27.09: Oslo Smartbetalerseminar/læringstimen  

 for unge

28.09: Trondheim Grunnkurs inkasso/

 Kredinor Online

Oktober
18.10: Oslo Grunnkurs inkasso

19.10: Skien Grunnkurs inkasso og Kredinor  

 Online

26.10: Kristiansund Grunnkurs inkasso/

 Kredinor Online

November
01.11: Oslo Kurs Kredinor Online

22.–23.11: Bergen Proffseminaret Scandic 

      Ørnen Hotel

Desember
Juletid

Kurs innenfor opplæring av unge vil kunngjøres  

på våre ungdomssider smartbetaler.no etter hvert 

som de settes opp.

Se også: kredinor.no/kurs

Alle medlemmer som er aktive kunder får invitasjoner via epost med link til program og påmelding. 
Informasjon om kursene våre legges også ut på kredinor.no/kurs. 

Kurs og seminarkalender 2017

Proffseminaret 2017

Proffseminaret 2017

«TIL TOPPS MED MARIT VOLDSETER» 

Bli med på en hyggelig middag med 
god underholdning i hotellets topp-
etasje, i 13. etasje. Her får du fantastisk 
utsikt over Bergen by, god servering 
og det beste av underholdning  
– dagen før dagen 21. november på 
Scandic Ørnen Hotel i Bergen. 

Mer informasjon, invitasjon og på-
melding til Proffseminaret sender vi  
ut i midten av juni.

Håper du har lyst til å feire Proff-
seminarets 30 års jubileum med 
sterkt fagprogram og spreke sosiale 
arenaer!
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*Kredinor Online er det nye navnet på innloggede sider infobank.  

*Kursinnholdet er det samme som tidligere kurs i infobank.
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KUNDER OG MEDLEMMER AV KREDINOR:  

Velkommen til bransjens beste kurs og seminarer 

Vi håper du har meldt deg på et av våre kurs og seminarer i år. 
Dette er møteplasser med høy nytteverdi for deg som jobber innen 
fagområdet. Vi garanterer for god nytteverdi på samtlige møteplasser 
med inspirasjon og læring – både faglig og sosialt. Vi legger fortløpende 
ut program og påmelding på våre nettsider www.kredinor.no/kurs. 

Vi er i full gang med planleggingen av  
to spennende dager på Scandic Hotel  
Ørnen i Bergen 22.–23. november, og 
gleder oss til å ønske alle velkommen til 
Proff seminaret 2017. Vi starter allerede 
kvelden før «til topps» med middag og 
underholdning ved Marit Voldseter. 

Det faglige programmet begynner å ta 
form, og allerede nå kan vi fortelle at vi 

Hallgeir Isdal, konserndirektør i Sparebanken 
Vest t.v. og Ola Honningdal Grytten, professor 
ved Handelshøyskolen i Bergen t.h. deltar på 
Proffseminaret 2017. Vi har satt sammen en 
spennende paneldebatt som ledes av den 
rutinerte møtelederen Svein Tore Bergstuen.

har fantastiske foredragsholdere og  
inspiratorer på programmet. Nytt av året 
er en interessant paneldebatt, hvor  
Ola Honningdal Grytten, professor ved 
Handelshøyskolen i Bergen og Hallgeir 
Isdal, konsern direktør i Sparebanken 
Vest – samt flere andre næringslivs-
profiler har takket ja. Paneldebatten  
ledes av vår rutinerte møte leder Svein 
Tore Bergestuen, journalist, forfatter, 
kommunikasjons rådgiver og tidligere 
programleder fra TV. 

I tillegg skal vi ha med oss dyktige  
fagpersoner innenfor inkasso, finans, 
teknologi, ledelse, kommunikasjon – og 
tradisjonen tro – under festmiddagen 
om kvelden serveres en godt kompo-
nert meny og noe av det beste innen 
norsk underholdning i dag. Sett av  
22.–23. november allerede nå.
 
Invitasjon til påmelding sendes med-
lemmer av Kredinor i juni 2017.

30-års 
jubileum



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 
2301 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 Kristiansund
Industriveien 7
6517 Kristiansund N
Tlf. 71 57 04 70
kristiansund@kredinor.no

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

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

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

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

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


