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Kredinor – tettere på i Norden

Kredinor er godt i gang med den nordiske modellen. Kredinor A/S er tidligere Købmandstandens Inkasso 
Service (KIS) A/S i Danmark, og holder til i Ballerup utenfor København. Kredinor AB i Sverige er tidligere 
Kredit-Inkasso AB, som Kredinor kjøpte av Handelsbanken Finans AB i 2018. Både Kredinor A/S og 
Kredinor AB er heleide datterselskap av norske Kredinor SA. 
I denne utgaven av KredinorNytt går vi tettere på Kredinor A/S i Danmark med direktør Jørgen Renè Byrholt 
og hører om hans tanker og erfaringer fra den første tiden under nytt merkenavn. Se side 4–5.

Det er høstlig temperatur utenfor vinduet 
mitt i Rådhusgata, men det er desember 
og 2018 er snart historie. De siste  
måneder har vært hektiske for Kredinor. 
Aldri tidligere har vi mottatt så mange 
saker, og vi har heller aldri hatt en så 
sammensatt portefølje av små og store 
krav til behandling. Nye store kunder 
har gitt oss betydelig vekst, og vi er der 
vi ønsker å være, en leverandør av  
tjenester til hele det norske næringsliv. 

Vår oppfatning er at inkasso ikke bare 
er bra, men en absolutt forutsetning for 
et fungerende kredittmarked. Kontanter 
er på vei ut av bruk og om ikke så mange 
år er «cash ikke king», men kun historie. 

Kredinor har i snart 114 år jobbet for at 
våre kunder, medlemmer og eiere så 
tidlig som mulig skal få betalt for sine  
leveranser av varer og tjenester. Noen 
ganger kan det se ut som om medier  
i jakten på lesbare historier glemmer det 
åpenbare at kreditt som betyr å ha tillit 
til, er basert på en avtale om at betaling 
skal skje på et senest fast angitt tids
punkt. Om kreditten er gitt til nærings
drivende eller til privatpersoner så skal 
den betales. Det er besynderlig, men 
det kan synes innimellom som om  

den fornærmede, hvis en kan kalle en 
kreditor og et inkassoselskap som opp
trer i samsvar med gjeldende regelverk 
for det, fremstilles som de som ikke har 
opptrådt helt stuerent. Det er jo vitterlig 
den som misligholder som opptrer  
i strid med lover, regler og moralske  
forpliktelser og ikke den som vil ha rett
messig betaling.

Vi lever i et fritt demokratisk land hvor 
plikten til å holde avtaler er sentral og 
hvor plikten til å betale små og store 
krav er et bærende prinsipp. I det siste 
har vi i Kredinor møtt medier på mange 
flater som slår stort opp at små krav 
kan vokse seg store gjennom en inn
drivingsprosess. Vårt svar er at små 
krav må kunne tvangsfullbyrdes, hvis 
ikke det er tilfelle vil byrden for de som 
skal motta betaling bli stadig økende  
og det er verken rettferdig eller rimelig. 

Det er heller ikke Kredinor eller andre 
inkassobyråer som forfatter relevante 
lover og forskrifter for innfordring. Vi  
anvender det regelverket som gjelder 
etter beste skjønn basert på seriøsitet, 
rettferdighet og vilje til å få til løsninger 
som gjør at skyldnere kan bli fri sin gjeld. 
Vi mener at vi ikke kan stå ansvarlig for 

at de som unnlater å betale lar tiden gå 
og så i 12. og 13. time etter noen uker 
og måneder føler seg dårlig behandlet 
fordi lite har blitt til mer. 

Uten preventive virkemidler ville betalings
moralen forvitres. Det er også greit  
å nevne at Staten tar solid for seg i en 
inndrivelsesprosess som ender opp 
med tvangsfullbyrdelse, og en ytterligere 
viktig informasjon er at det kun er 6% av 
alle inkassosaker som ender opp med 
rettslig behandling. Kredinor står opp
reist i alle stormer og vi innfordrer små 
og store krav for dere fordi vi vet at det 
vi gjør er viktig og riktig for dere. 

Tusen takk for samarbeidet i 2018.  
Vi gleder oss til å bistå dere med  
inndrivelse av små og store krav i 2019 
og jeg ønsker dere alle en god jul og  
et godt nytt år.   

Mvh 

Tor Berntsen
Administrerende direktør, 
Kredinor SA   
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FAKTA KREDINOR A/S 

Heleid av Kredinor SA
Etablert i 2017 i Danmark

Leder: Direktør Jørgen Renè Byrholt
Antall ansatte: Ca 50  
Virksomhetsområde: Inkasso
Bransjer: Handelskunder
Potensiale i Norden: Alle bransjer

Opprinnelig selskap:
– Købmandstandens Inkasso 
Service (KIS), med virksomhet helt 
tilbake til 1870 i Danmark
– Eid av familien Engelbrecht frem 
til de solgte til Kredinor SA i 2017

Kredinor Danmark har ordet

– I 2013 ble selskapet lagt ut for salg  
i Danmark, der jeg har hatt en eierandel 
på totre prosent siden 2002. Vi var  
i forhandlinger med flere interessenter, 
men vi ble ikke enige. Det er en stor  
fordel å ha kjent de nye eierne lenge. 
Kredinor vil det samme som vi vil, vi  
ønsker å betjene markedet på samme 
måte i Danmark som i Norge. På det 
danske kontoret tilbyr vi nå de samme 
tjenestene som før. Samtidig har vi nye 
muligheter, presiserer direktør Byrholt. 

Annerledes marked

Det danske markedet innen innfordring 
er svært annerledes enn ellers i Norden 
og markedet er betydelig mindre enn  
i Norge. Danske Kredinor utgjør kun  
10 prosent av norske Kredinor, med 
rundt 50 ansatte på kontoret i Ballerup. 
Den største konkurrenten i Danmark er 
Lowell (tidligere Lindorff), Intrium og det 
danske selskapet Collectia. Kredinor 
ligger på topp fem i størrelse blant de 
ulike inkassoselskapene i Danmark. 

Ulikt regelverk

Inkassovirksomhet i Danmark er under
lagt andre og et mer gammeldags  
regelverk enn Norge og Sverige.

– Det er store forskjeller på regelverket  
i Danmark og resten av Norden. I Dan
mark er man eksempelvis ikke under
lagt Finanstilsynet, slik som i Norge.  
Et annet eksempel er at et inkasso
selskap ikke kunne møte i retten før for  
ti år siden, sier Byrholt. 

Han forteller videre at det ikke er lov til  
å ha egen advokat ansatt i et dansk  
inkassoselskap, kun jurister. Hjelpen er 
likevel ikke langt unna. I samme bygg 
sitter Advokat Karsten Müller, og de 
møtes flere ganger i uken.

Endringer i Danmark

Det har skjedd mange endringer siden 
Kredinor tok over i Danmark. Merke
varen er forandret og nye nettsider er 
på plass. Med tid og stunder ser  
direktør Byrholt for seg mange flere 
endringer og en inkassovirksomhet  
i bevegelse.
 
– Menneskene i våre selskap passer 
godt sammen, og når tiden går skal det 
bli en god og stor forretning, sier den 
trivelige dansken optimistisk. 

Deler samme visjon 

Han liker visjonen om å bli et ledende 
nordisk selskap, og vil bidra til å skape 
gode synergier mellom Norge, Danmark 
og Sverige. 

Smarte inkassoløsninger

I utgangspunktet var Byrholt en ITmann 
og har arbeidet med forretningsutvikling 
i alle år. Han er opptatt av at de ikke 
kun skal innfordre, men at de også skal 
tilby løsninger som passer inn i kundens 
modell. 
 
– Vi skal kunne tingene våre. Hvordan  
vi håndterer markedet med smarte  

løsninger er i «ITmannens» interesser. 
Det er «sjovt» å drive forretning og jeg  
liker at det skjer forandringer. Før gikk 
overskuddet fra bedriften ut av selskapet 
til eierne som var familien Engelbrecht. 
Nå har vi en profesjonell eier som vil  
investere overskuddet i nye løsninger, 
understreker Jørgen Renè Byrholt. 

Markedssjef Torben Pedersen, påpeker 
også det strenge regelverket i Danmark 
– og at virksom hetene innenfor inkasso 
i Norden er svært forskjellige som en 
følge av det. 

Kjent for tradisjonell inkasso 

Torben Pedersen forteller at ambisjonen 
er å bli det valgte inkassoselskap for 
danske virksomheter i Norden. Felles
nevneren med nye eiere er firmanavnet, 
flinke ledere og dyktige mennesker som 
jobber hardt i hele organisasjonen. 

– Vi har ulike systemer og forskjellige 
kunder. I Danmark er vi mest kjent for 
tradisjonell inkasso og litt for purringer, 
forteller Torben Pedersen. Kunde
porteføljen i Danmark består av flere  

tusen små handelskunder. De betaler 
et årlig abonnement for å få tilgang til  
de løsningene Kredinor tilbyr dem. 

– Kredinor i Danmark har flest handels
kunder, men også klare målsettinger 
om å få flere kunder innen andre bran
sjer, sier Torben Pedersen  

Ser stort potensial med nye eiere

I den danske delen av virksomheten har 
de store forventninger til de nordiske 
løsningene selskapet kan levere. De er 
glade for at Kredinor er en solid eier og 
kan tilby de samme tjenestene som 
konkurrentene og de største aktørene  
i bransjen — på et nordisk nivå. 

– Vi ser et stort potensial innenfor  
bransjene bank, finans og parkering 
både i Danmark og Norden. Vi kunne 
også se for oss kunder innenfor tele
com, noe vi er sterke på i Norge. Etter 
at vi ble en del av Kredinor er det et 
klart konkurransefortrinn at vi kan betjene 
et nordisk marked. Vi har allerede fått 
noen nye nordiske kunder, og jobber 
for å flere, avslutter Torben Pedersen. 

Kredinor i Norden

Direktør Jørgen Renè Byrholt 
med kolleger fra lanseringen av 
Kredinor A/S i Danmark. Byrholt 
viser en helsides annonse hvor 
vi forteller at KIS er blitt Kredinor.

Kredinor SA kjøpte Engelbrecht familiens inkassoselskap,  
Købmandstandens Inkasso Service (KIS), i mars 2017.  
Selskapets historie strekker seg tilbake til 1870. Direktør  
Jørgen René Byrholt har arbeidet i KIS i 25 år, og har siden  
2002 sam arbeidet med Kredinor.

Direktør Jørgen Renè Byrholt i Kredinor A/S leder den danske virksomheten, og ser frem i mot  
å videreutvikle den nordiske modellen — fra Danmark.
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Bisnode og 
Kredinor 
– et gjensidig partnerskap
Bisnode og Kredinor har samarbeidet i en årrekke. Kredinor  
er en av Bisnode sine største kunder. Nylig inngikk selskapene 
også en avtale som innebærer at Kredinor håndterer inkasso  
på vegne av Bisnode. 

Kredinor skal sikre optimal behandling av 
utestående krav for Bisnode overfor  
deres kunder. Bisnode leverer også mye 
forretningskritisk informasjon til Kredinor. 
Dette gjør relasjonen til noe langt mer enn 
et vanlig kunde og leverandørforhold. 

om utviklingen når det kommer til antall 
betalingsanmerkninger og nivået på  
inkassogjelden i Norge, brutt ned på 
variabler som alder, kjønn og geografi.

Gode kredittbeslutninger

Bisnode er den ledende leverandøren  
i markedet innenfor kredittstyring og  
inkassodata. Selskapet bidrar med  
informasjon som gir kundene større 
muligheter til å ta raske, fleksible og 
samtidig trygge kredittbeslutninger. Med 
noen få tastetrykk får virksomheter opp 
den informasjonen de trenger for å kunne 
avgjøre om de skal gi kreditt eller ikke. 
Bisnode er størst innenfor sitt område  
i Europa og har mer enn 200 000  
kunder som benytter deres kredittsjekk.  

Vi har møtt Simen Pedersen, ansvarlig 
for inkassotjenester hos Bisnode.

– Hva er det viktigste i leveransen fra 
Bisnode til Kredinor?
– Det er uten tvil, kvalitet i dataene og 
kompetanse. Bisnode leverer blant  
annet konsesjonsbelagte kredittopp
lysningsdata til Kredinor. 

– Har dere god effekt av samarbeidet 
med Kredinor?

– Vi har flere tusen kunder og utsteder 
flere titall tusen fakturaer årlig. Noe av 
dette blir tap. Samarbeidet med Kredinor 
vil bidra til å minimalisere tap og ikke 
minst sørge for en raskere og mer  
forutsigbar prosess knyttet til oppfølging 
og håndtering av ubetalte krav. Selv om 
vi er spesialister på kredittdata har vi 
også en vei og gå i forhold til vår egen 
økonomiavdeling. Kredinor vil bidra til 
en profesjonalisering av denne.

Det kommer flere aktører som vil ha en 
bit av inkassomarkedet. Flere mindre 
selskap dukker opp og Sparebank1 
åpner nytt inkassoselskap over nyttår. 
Automatisering er nøkkelen til suksess 
fremover, mener Pedersen.  
 
– Flere og flere selskaper benytter data
leverandører som Bisnode for å innhente 
informasjon. Vi har mye kompetanse  
inhouse i egen virksomhet, konsesjoner 
og 60–70 data kilder som det leses 
data fra. Vi deler modeller som bygger 
på data fra de største inkassoselskapene 
i Norge, forklarer Pedersen. 

Han understreker at Bisnode er svært 
fornøyd med samarbeidet de har med 
Kredinor. Bisnode deltok nylig på Proff

Våre kunder

seminaret i Stavanger. Pedersen under
streker at de setter pris på seminaret 
fordi det er en viktig møteplass. Her 
møter vi våre egne kunder og kan pleie 
relasjoner. Vi får nyttige oppdateringer og 
kan diskutere fremtiden i bransjen.
  
– Sammen har vi et økosystem som 
fungerer godt, avslutter Pedersen. 
 
Analysesjef Magnus Solstad i Kredinor 
er full av lovord om samarbeidet med 
Bisnode. Kredinor benytter i dag en 
rekke tjenester fra Bisnode i inkasso
virksomheten. Det gjelder eksempelvis 
løpende leveranse av alle regnskaper  
i Brønnøy sund registrene, eiendoms
informasjon med verdivurdering av  
objekt og adressevask på alle nye 
skyldnere. Vi gjør også et betydelig antall 
manuelle oppslag i forbindelse med 
vurderinger av mer komplekse saker. 

– For Kredinor er det en fordel at flere 
kreditt relaterte leveranser har blitt samlet 
hos en leverandør og under en felles 
avtale. Vi får økt leveransekraft og større 
fleksibilitet til å utvide leveransene der
som noen nye produkter blir tilgjengelige, 
avslutter Magnus Solstad, analysesjef  
i Kredinor.

FAKTA

Bisnode er et europeisk data og  
analyseselskap
• 2 400 medarbeidere 
• 18 land 
• 150 000 kunder 

Kunder og partnere benytter dataene 
fra Bisnode til å ta gode beslutninger.

Bisnode samarbeider med Dun &  
Bradstreet som er global leverandør  
av informasjon. Bisnode er del av et stort internasjonalt 

selskap med rundt 2400 ansatte, hvorav 
drøyt 200 ansatte jobber ved Oslo
kontoret. Bisnode foretar blant annet 
kredittsjekk for bedrifter og privat
personer. De leverer også informasjon 

Simen Pedersen er ansvarlig for inkassotjenester hos Bisnode

«Gjennom samarbeidet med Bisnode øker 
leveransekraften ut mot kundene i Kredinor.» 

Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor
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Våre kunder

Første januar i år kom det en ny lov om gebyr på uforsikrede 
kjøretøy. Roger Stenseth er direktør i Trafikkforsikringsforeningen 
(TFF), som har hovedansvaret for å kreve inn gebyr fra personer 
med uforsikrede kjøretøy. TFF valgte Kredinor som leverandør på 
innkreving av gebyret. 

Trafikkforsikringsgebyr  
– et viktig samfunnsoppdrag

Roger Mellemstrand, 
CINN

TFF er en forening som ble etablert  
i 1927. Alle forsikringsselskap i Norge 
som tilbyr forsikring på bil og alle som 
tilbyr forsikringen har et lovpålagt med
lemskap i foreningen. Det er tilsvarende 
ordninger i førtisyv andre land i Europa, 
i tillegg til noen utenfor Europa. Tretti 
forsikringsselskaper er tilknyttet Trafikk
forsikringsforeningen i Norge. 

Gebyrordningen kom i stand for å sikre 
at kjøretøy har ansvarsforsikring når de 

FAKTA 

Eiere av et registrert kjøretøy har 
plikt til å ha gyldig ansvars
forsikring når de kjører i trafikken.

Gebyret kreves inn for hver dag 
kjøretøyet står som registrert uten 
gyldig ansvarsforsikring.

Fra 1. mars 2018 er gebyret  
fakturert eiere av et uforsikret  
kjøretøy. Antall uforsikrede kjøre
tøy er sterkt redusert. Se tff.no. 

Gebyrsatser for hver dag kjøre
tøyet står uforsikret:
• Kr 50, pr dag. Moped, traktor, 

motorredskap, veterankjøretøy
• Kr 150, pr dag. Personbil,  

varebil, campingvogn etc.
• Kr 250 per dag i gebyr for  

lastebil og buss

tverrpolitisk enighet om å innføre et 
trafikkforsikrings gebyr.

– Hvor mange ansatte er dere i TFF?
– For drøyt et år siden var vi tre fast  
ansatte. Gebyr på uforsikrede kjøretøy 
og personer er helt nytt i Norge, vi vet 
enda ikke omfanget. Foreløpig baserer 
vi driften på midlertidige ansatte,  
Kredinor tar seg av innkrevingen, sier 
Stenseth.

 – Kan du utdype hva Kredinor bistår 
dere med og hvordan arbeidet foregår?
– Kredinor bistår oss med faktura    
ut sendelse i TFF sitt navn. På callsenteret 
hos Kredinor tar de imot telefoner og 
eposthenvendelser knyttet til trafikk 
forsikringsgebyret og fakturaene. 

Vi har utviklet et helt nytt datasystem, 
TFFAuto som er det offisielle forsikrings
registeret i Norge. De ulike forsikrings
selskapene sender informasjon til 
TFFAuto når et kjøretøy er forsikret. Det 
kommer inn en dato for når forsikringen 
gjelder fra, og i hvilket forsikringsselskap 
kjøretøyet er forsikret. Du kan selv gå 
inn og sjekke bilen din på tff.no ved  
å logge deg inn med BankID. Når et 
kjøretøy ikke lenger er forsikret, sendes 
det automatisk informasjon til Kredinor 
fra TFFAuto. Dette danner deretter 
grunnlaget for fakturaene Kredinor  
sender ut på vegne av TFF. 

– Når skjedde endringen?
– Fra og med første mars i år, ble faktura 
sendt til eiere av uforsikrede kjøretøy.  
I starten av januar i år var det 114 000 
uforsikrede kjøretøy i Norge. I dag er vi 

nede i 41 532 uforsikrede kjøretøy!  
Dette er en ikke ubetydelig nedgang på 
ti måneder, og betyr at flere har sørget 
for å ordne seg, presiserer Stenseth.

– Er TFF fornøyde med samarbeidet 
med Kredinor så langt?
– Målet til TFF er å gjøre håndteringen av 
gebyret mest mulig effektiv. Så langt er 
samarbeidet med Kredinor en suksess
historie. I 2016 begynte myndighetene 
å se at det var fornuftig med en slik 
ordning. Den gangen var uforsikrede 
kjøretøy på 3,4 prosent. Vi er nå nede  
i 1,03 prosent uforsikrede kjøretøy  
i Norge, noe vi er veldig fornøyde med. 

–Hvordan kom gebyrordningen i stand?
Innkreving av gebyr skjer overfor eiere 
av kjøretøy som ikke har fulgt lovpålegget 
om å kjøpe ansvarsforsikring. De må 
betale et gebyr til Trafikkforsikringsfore
ningen for den tiden kjøretøyet mangler 
gyldig forsikring. – Finnene og svenskene 
har holdt på med dette i mange år.  
I Sverige har man sendt ut slike gebyrer 
i førti år. Vi har sagt at vi skal ha en  
lavere prosentandel uforsikrede kjøretøy 
enn svenskene, sier Stenseth. 

Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen har en null visjon og et nullmål for uforsikrede 
kjøretøy på norske veier.

TFF er en forening som ble etablert i 1927, 
med forsikringsselskapene som obliga
toriske medlemmer. Gebyrordningen 
kom i stand for å motivere til at alle  
kjøretøyeiere har lovpliktig ansvars
forsikring, når de er ute i trafikken. En 
ansvars forsikring vil dekke utgifter ved 
eventuell skade. Dersom man kjører en 
uforsikret bil og skader seg selv eller an
dre, kan de økonomiske konsekvensene 
være store. På Stortinget har det vært 

Eiere av registrerte kjøretøy uten gyldig ansvars
forsikring, får et gebyr for hver dag kjøretøyet  
er uforsikret. De kan unngå gebyr ved å kjøpe 
forsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

– Hva er poenget med gebyrordningen?
– Hvis du kjører uten forsikring og for 
eksempel kjører inn i en elg og blir hardt 
skadet, får du ingen erstatning.  
I utgangspunktet kunne du hatt krav  
på flere millioner kroner. Hvis du hadde 
forsikringen i orden, hadde du fått  
erstatningen, men når du ikke har den, 
får du ikke noe. Bare tenk deg en 16 
åring som kjører en uforsikret moped. 
Det kan bli dyrt om det skjer noe. Vi yter 
erstatning til de som har krav på det og 
erstatter den skadelidte fullt ut. Dersom 
du ikke har forsikring, krever vi tilbake  
erstatningsbeløpet fra den uforsikrede 
eieren etter at forsikringen er utbetalt.  
Vi utfører et samfunnsoppdrag med å in
formere om konsekvensene av å være 
uforsikret. Selv om man betaler gebyr til 
oss, er man uten forsikring. Den må  
betales, det vet alle som har sertifikat. 

Før ordningen med gebyr ble innført 
forsøkte TFF å nå frem til folk gjennom 
en informasjonskampanje. 
– Vi hadde for eksempel en video som 
ble sendt i forbindelse med OL. Den 
var den mest sette av kampanjene når 
den gikk. Nå skal vi ut med en ny  
kampanje som fokuserer på de alvorlige 
konsekvensene ved ikke å ha forsikring. 
Har man sertifikat, skal man vite at et 
kjøretøy må ha forsikring. Fra nå av har 
vi også tydeliggjort at forsikringen  
kommer frem også ved private bilkjøp. 
Den viktigste gruppen vi vil til livs,  
og må nå ut til, er dem som lar være  
å betale fakturaen – og blir uforsikret. 

– Vi ønsker at alle har ting på stell. Har 
man ikke råd til å ha forsikring, bør man 
ikke ha bil. Svenskene har hatt folke
opplysningskampanjer i mange år  
og budskapet har vært krystallklart;  
«Du må ha god råd når du kjører uten 
forsikring». I lys av dette er vi fornøyde 
med resultatene fra samarbeidet med 
Kredinor. Vi har en nullvisjon og et null
mål når det gjelder uforsikrede kjøretøy 
og personer, avslutter Stenseth. 

Trafikkforsikrings-
foreningen
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BankIDtyveri, et økende 
problem i Norge
 

Kjetil Vangsnes er én av syv advokater hos Kredinor. Han arbeider med svindel i tilknytning  
til BankID og har fortløpende flere titalls saker. Problemet er økende. Svindel foregår like gjerne  
i nære som i perifere relasjoner. Noen folk tror til og med at de er smartere enn banken!

– Den nådeløse sannheten er at BankID
tyveri går rett til værs, sier Kjetil Vangsnes, 
advokat i Kredinor. Økonomien rakner, 
folk tar opp lån og partneren har ikke 
kontroll. Folk betjener lånene og holder 
de skjult så lenge det lar seg gjøre.  
Når vedkommende ikke klarer å betjene  
lånet lenger, eller det oppdages en pose 
med ubetalte regninger, smeller det. Da 
er partneren langt inne i saken fordi hans 
eller hennes BankId er brukt. – Vi må 
passe mye bedre på identitetspapirene 
våre, understreker advokaten. 

Det tar i snitt 1,5 år å oppdage et ID 
tyveri. Kjetil Vangsnes forteller om en 
dom som falt i oktober. Vedkommende 
hevdet at han selv hadde vært utsatt 

en eller begge har økonomiske problemer. 
Så har du situasjonene der én av partene 
har fått en psykisk sykdom eller eventuelt 
rusrelaterte problemer. Den ene jager 
penger hele tiden og tar opp lån i sam
boerens eller ektefellens navn uten at 
partneren vet om det. En annen klassisk 
variant er Tinderdater eller par som 
møtes på nettet og blir «kjærester». Det 
eneste formålet fra den ene parten kan 
være «Jeg skal ha tak i informasjonen 
din og ta opp lån». 

Han forteller at det er mange som ikke 
tenker på konsekvensene i det daglige 
og tror det kunne være lurt av bankene 
å kjøre holdningskampanjer for at folk 
skal passe bedre på sin BankID; Man 
stoler blindt på hverandre og deler  
passord til mail, bank og BankID i tilfelle 
det skulle skje noe og de skulle gå bort. 
Nøkkelen til «bankboksen» ligger åpent. 
Det kan man ikke gjøre lenger. Det er 
trist, men det har blitt sånn i samfunnet 
vårt, understreker Kjetil Vangsnes.

Hva råder du folk til å gjøre?
– Hold all den personlige informasjonen 
for deg selv. Ikke bruk passord fra  
Facebook og Nettflix til BankID, men  
lag din egen som bare du kan. Ikke del 
BankID med en sjel, ikke en gang de 
nærmeste. All sensitiv informasjon 
makulerer du før du kaster det i søpla. 
Ikke bruk BankID i folkemengder. 

Naive nordmenn

Folk flest tenker ikke at de kan rammes 
av svindel og ufrivillig havne opp i saker 
der de kan tape store penger. Det  
gjelder like mye unge som eldre. 

– Det er ingen grenser for hvordan  
svindelen skjer eller hvem som rammer 
hvem. Foreldre lurer til og med sine 
egne barn! For litt siden hadde jeg en 
sak fra SørTrøndelag Tingrett der en 
mor hadde tatt BankIDen til sin hjemme
boende datter på 18 år. Datteren hadde 
vært uaktsom med sin BankId, tapte 

saken, og ble idømt å betale over 100 
000 kroner. Man skal også være klar 
over at det løper forsinkelsesrenter på 
lån, det kommer på toppen av lånene. 
Det er en regel som gjelder; Vær forsiktig, 
understreker advokat Vangsnes. 
Svindel pågår i alle samfunnslag. Det  
er ikke bare de svakeste som rammes. 
Nylig tok ektefellen til en psykolog, opp 
lån i hennes navn. Hun ble dømt av retten 
til å betale litt over en million kroner 
pluss renter for ektefellens misbruk av 
hennes personlige BankID. Den var 
uaktsomt oppbevart. Man tar ikke ut 
flere søksmål mot samme person, men 
en og en sak. Flere saker kan følgelig 
dukke opp i kjølvannet av en annen. 

Svindel i alle samfunnslag

Han sitter med en bunke domsav sigelser 
foran seg. Én prøvde å lure flere banker. 
– Slike saker krever enormt med tid. 
Advokaten må begynne å nøste; «Hvor
dan har vedkommende brukt BankID? 
Hvordan brukte han BankID før, under 
og etter idtyveriet? Hvordan har han 
brukt pengene? Er det sant eller ikke 
det han sier»? Vår jobb er å innhente et 
bruksmønster. Når «luringen» oppdager 
at kodebrikken er borte, går det én og 
to måneder, og normal bruk gjenoppstår. 
Da er det påfallende at han ikke har 
oppdaget at kodebrikken er forsvunnet. 
Et eller annet sted måtte han ha fått 
pengene fra. Slik ble han fersket.

– Når hadde du din første svindelsak for 
retten?
Jeg hadde første BankIDsak i 2013,  
siden har det eksplodert. Og vi har aldri 
hatt flere saker enn nå, understreker 
Vangsnes.

– Hva med BankID på mobil kontra  
kodebrikke?
– Bankene anbefaler BankID på mobil. 
Der er du sikret med fingeravtrykk eller 
passord. Retten har sagt at du ikke må 
bruke samme passord flere steder. Det 
er uaktsomt, sier advokaten. 

Bank-ID er personlig

Han minner igjen om at man må sørge 
for en helt egen kode på BankID. Ikke 
bruke navnet på hunden din eller din 
egen fødselsdato, men velge passord 
bare du selv vet om og som er satt 
sammen spesielt, passord ingen andre 
enn du selv har mulighet til å kunne  
vite om. 

– Man tenker ikke at slikt skjer. Det er 
naivt i dag å ha slike tanker. Dersom 
noen misbruker bankkortet ditt, sitter 
du med en egenandel. Er det forsettlig, 
sitter du med hele regningen selv. Den 
samme bestemmelsen gjelder ikke 
BankID. Har du handlet uaktsomt med 
BankID, sitter du med hele regningen 
selv. Det er kun hendelig uhell som gjør 
at du slipper unna betaling. 

Mulige endringer i lovverket

Det er en høring ute for å endre loven. 
Den går ut på at den samme bestem
melsen skal gjelde mindre egenandeler. 
Forslaget til ny lov er en særnorsk  
bestemmelse. Anvarsbegrenselse er  
et særnorsk forhold. – Går denne loven 
gjennom, er det fritt frem. Da har du ikke 
lenger noe incentiv til å passe på kodene 
dine. Hvor er vi da? Tilbake til betjeningen 
over disk? Skadepotensialet er så stort. 
Derfor må du holde din BankID  
hemmelig, avslutter Vangsnes.

NOEN FAKTA:  

IDtyveri: Identitetskrenkelse er  
uberettiget bruk av stjålet eller fiktiv 
identitet med det forsett å oppnå 
økonomisk vinning for seg selv, andre 
eller påføre tap/ulempe for andre.
 
BankID 
– En personlig elektronisk  
legitimasjon for sikker identifisering 
og signering på nettet.
– Aktiviseres via kodebrikke / mobil

25.000 norske pass er på avveie.
Hvert år bestilles 2000 mobil
abonnement med falsk identitet. 
 
Kilde: Norsis

for IDtyveri og at det var tatt opp flere 
millioner i lån han ikke kjente til. Retten 
konkluderte til slutt med at han hadde 
vært med på dette selv. – I slike tilfeller 
sitter vi som er advokater med en  
vanskelig jobb foran oss. Vi skal skille  
på hvem som er utsatt for tyveri og er 
uskyldig, og hvem svindleren er som  
fisker ut mest mulig penger og gjør alt for 
å slippe unna. Bildet er ofte komplekst.

– Hvem dreier de vanligste sakene om 
BankID-tyveriene seg om? 
Det veldig ofte saker med personer  
i nære relasjoner. Det kan være dem 
som har vært gift i tyve år og fått mye 
informasjon om hverandre. Og det kan 
være samboere i etableringsfasen hvor 

Kjetil Vangsnes, advokat i Kredinor.

«Den nådeløse sannheten er at BankID-tyveri går rett til værs». 
Advokat Kjetil Vangsnes i Kredinor

Juristen
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I 2018 feirer TONO 90 års jubileum og ble tildelt Samvirkeprisen. 
Prisen er en anerkjennelse til et samvirke for den jobben de gjør. 
TONO har vært kunde hos Kredinor i over 20 år. 

må de spørre om lov. Når en låtskriver 
eller komponist blir TONO medlem, gir 
TONO tillatelse om bruk, forklarer Willy 
Martinsen som er kommunikasjonssjef  
i TONO. 

TONO har søsterselskaper over hele 
verden som jobber for hverandre  
gjennom gjensidighetsavtaler. De har 
forpliktet seg til å behandle hverandres  
repertoar på samme måte. Det vil si at 
hvis Lene Marlin spilles i Frankrike, så  
vil det franske selskapet få inn pengene, 
rapportere bruk og sende penger til 
TONO som på sin side utbetaler til  
den norske artisten. Hvis det britiske 
bandet Coldplay spiller på NRK, får 
TONO rapport fra NRK og sender  

penger til det engelske selskapet som 
utbetaler til Coldplay. 

I 2007 vedtok Stortinget en samvirke
lov. Norges første alminnelige lov for 
samvirkeforetak (SA). I veldig mange år 
var TONO styrt som andelslag (BA).  

– Da den nye loven kom, så TONO at 
de på alle måter var et samvirkeforetak. 
TONO tilpasset seg samvirke 
lovgivningen og ble formelt et samvirke 
1.1.2013. Mange tror TONO er et statlig 
eller halvstatlig selskap som innkrever 
musikk avgifter, noe vi ikke er. En avgift 
er ment å begrense bruk. Vi ønsker 
tvert imot økt bruk av musikk. De som 
spiller musikk offentlig får tillatelser og  
vi sørger for at komponistene og låt
skriverne får betalt, sier Martinsen.

Juryen for Samvirkeprisen pekte på  
at TONO var pioner innen sitt felt. De 

fleste forbinder samvirkeformen med 
primærnæringene fiske og landbruk. 

– Det bøndene gjør er sammenlignbart 
med det vi gjør. Samvirke er en ypperlig 
og fremtidsrettet organiseringsform hvor 
man som enkeltindivid går sammen i en 
kollektiv ordning. Ved å være samlet får 
rettighetshaverne større handlekraft. 
1600 av våre 32 000 medlemmer er 
andelshavere. Når man har hatt ½ G  
i TONOutbetalinger over to år, kvalifiserer 
man til å bli andelshaver. Da kan du 
være med på årsmøter og bli valgt  
inn i styret. TONO SA er et av de mest  
demokratiske TONOselskapene  
i verden. Vi har tilpasset oss med  
40% representasjon av begge kjønn  
i styret, noe som er unikt blant vår type 
selskaper på verdensbasis. Ordningen 
fungerer veldig fint for oss. Det var gjevt 
å få Samvirkeprisen 2018, understreker 
Martinsen.

FAKTA

• TONO forvalter opphavsrettigheter 
i musikkverk på vegne av  
komponister, sangtekstforfattere 
og musikkforlag.

• Organisasjonen har i 2018  
32 000 medlemmer 

• Representerer også mer enn 2,5 
millioner utenlandske komponister, 
tekstforfattere og musikkforlag  
i det norske territoriet

• Administrasjonen har 63 ansatte 
og kontorer på Grønland i Oslo

• Hadde bruttoinntekter i 2017 på 
kr 661 321 235,

TONO vant Samvirkeprisen 2018

TONO gir tilgang til musikk over hele 
verden og arbeider med fremførings
rettigheter. TONO gir lisens på samme 
måte som man kjøper tilgang til Nettflix 
og NRK lisens. Alle steder der det  
spilles musikk offentlig må det være en 
avtale med TONO. Kundene er alt fra 
frisører, butikker, hoteller til restauranter 
og puber, samt NRK, Spotify, Apple 
Music og konsertarrangører. TONO 
sørger for å betale videre til rettighets
innehaverne som igjen er deres  
medlemmer og eiere. 

– Bakgrunnen for alt TONO gjør er 
åndsverkloven §2 som sier at hvis du 
lager en sang, er den din. Dersom 
noen ønsker å bruke en sang offentlig, 

INNKREVING FOR TONO

Nytt i 2018 er at Kredinor fore tar alle 
purringene til TONO. 
– Dersom kunden får en purring med 
TONO og Kredinors logo har det mer 
effekt enn om TONO står alene som 
adressat. Vi sparer mye tid og penger 
på å sette bort disse arbeids
oppgavene til Kredinor, sier Tommy  
Tangløkken, markedsdirektør i TONO.
Han forteller videre at TONO avreg
ner 35 000 konserter årlig og har 
10–11 000 faste kunder som følges 
opp gjennom en årsavtale.

– Vi tar oss av lisensieringen og  
faktureringen, men fra purring 1 og 
ut, tar Kredinor over. De bistår med 
kundekontakt og hjelper oss med  
juridiske vurderinger, spesielt hvis 
sakene eskalerer og går til inkasso. 
Samarbeidet med Kredinor er viktig 
for å følge opp arbeidet vårt på en 
kvalitativ god måte.

Ellen Tove Gunleiksen er daglig  
i kontakt med Kredinor om saker,  
og har ansvaret for økonomiske 
transaksjoner på vegne av markeds
avdelingen i TONO.  

– Kredinor har flinke kundebehandlere 
og vi samarbeider godt. Jeg logger 
meg inn på nettsidene våre hos 
Kredinor hver eneste dag. Her kan 
jeg følge med på saker til uttalelse og 
svare på spørsmål fra Kredinor og 
skyldnere, sier Gunleiksen.

Gunleiksen har jobbet i nesten 20 år 
i TONO og har hele tiden hatt et tett 
samarbeid med Kredinor. Hun synes 
Kredinor har satt seg godt inn i TONO 
som er en litt annerledes kunde. Det 
at Kredinor har et fast team som 
håndterer TONO betyr også veldig 
mye i det daglige. 

Stolte mottakere av Samvirkeprisen 2018. Fra venstre: Tommy Tangløkken, markedsdirektør  
i TONO, Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO og teamkoordinator i markedsavdelingen  
i TONO, Ellen Tove Gunleiksen, som jobber tett med Kredinor i oppfølgingen av ubetalte krav.

Våre kunder
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Inkassotall for 2018

Antall inkassosaker og inkassogjelden hos inkasso-
selskapene øker jevnt i 2018. Det går mot 90 milliarder 
i inkassogjeld og 9 millioner saker sendt til inkasso. 

Betalingsforholdene
Prognosen for inkassosaker og inkassogjeld

Prognosen viser at antall saker sendt  
til inkasso i Norge nærmer seg 9,0 mill  
totalt for 2018, en økning på 4,3 prosent 
fra 2017. Tallene for Kredinor viser en 
økning i antall inkassosaker på 3,2  
prosent fra 2017 til totalt 2,0 mill saker  
i 2018. De senere årene har Kredinor 
vært det største inkassoselskapet  
i Norge målt i antall saker. Vår prognose 
for 2018 viser at Kredinor har en markeds
andel på 22,5 prosent. Økningen i antall 
saker de senere årene skyldes at flere 
sender purresakene sine over til Kredinor 
tidligere enn før. På samme tid har 
Kredinor fått nye oppdragsgivere med 
et stort volum saker innenfor telecom, 
bom penger og forsikring. 

Prognosen for oppfølging av ubetalt  
inkassogjeld viser at rundt 90 milliarder 
kroner sendes til inkassoselskapene  
i Norge, en ca økning på 8,3 % fra 

2017. Kredinor har nærmere 16 milliarder 
av det totale beløpet til oppfølging, en 
økning på rundt 21,4 prosent fra 2017. 
Økningen i inkassogjelden kommer 
blant annet av at Kredinor har hatt en 
vekst av saker til oppfølging innenfor 
bank finans de senere årene. Sakene 
innenfor bank og finans kjennetegnes 
ved at de er færre i antall, men at hvert 
enkelt krav har et høyere skyldig beløp 
enn øvrige saker. 

Gruppen som har alvorlige økonomiske 
problemer og ender med betalings      
an merkninger vil, om det følger samme 
trend som tidligere år, ligge på rundt  
6–7 prosent av brutto antall saker.  
Prognosen tilsier at om lag 630 000  
saker ender med betalingsanmerkning, 
av de totalt 9,0 mill sakene som sendes 
til inkasso. Det betyr at 93 prosent av 
sakene blir betalt før betalingsanmerkning.

Prognosen for inkassobransjen 2018
– Fordringsmasse/ inkassogjeld
Fordringsmasse/ inkassogjeld i markedet og Kredinor

7 916 945 501 8 915 147 599 10 723 719 612 13 172 414 649 16 000 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

69 173 000 000 72 268 000 000
76 925 000 000

83 078 000 000
90 000 000 000 

• Markedet mottatt fordringsmasse    • Kredinor mottatt fordringsmasse

Prognosen for inkassobransjen 2018
– Antall saker til inkasso
Antall saker til inkasso – markedet og Kredinor

1 417 358 1 498 292 1 601 746 1 965 645 2 029 000

2014 2015 2016 2017 2018

7 054 162
7 463 011 7 853 808

8 628 741
9 000 000 

• Markedet    • Kredinor
Kilde: Tall fra Finanstilsynet og Kredinor.

Kilde: Tall fra Finanstilsynet og Kredinor.
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Smått & godt

Betal nå – uten innlogging
Vårt unike tilbud Betal nå, som ikke krever innlogging, brukes av stadig flere. 
Mer enn halvparten som bruker Betal nå velger å betale gjennom Vipps.  
Løsningen med Vippsbetaling ble tatt i bruk tidligere i år. Fordelen med Betal 
nå er at betalingen oppdateres om gående i alle kanaler, slik at betalingsstatus 
vises både for sluttkunde på Min side, hos leverandør – og hos Kredinor.  
Sluttkunden kan derfor være trygg på at saken er i orden. Med denne løsningen 
kan for eksempel tjenester som er stengt gjenåpnes på langt kortere tid enn før. 

Nye Min side
 
De nye innloggede sidene for 
sluttkunden ble lansert våren 

2018. Nye Min side hadde et mål om  
å oppleves enklere og mer tilgjengelig for 
sluttkundene våre, blant annet med mobil
tilpassede sider. Fra at all inn logging foregikk 
via desktop eller ipad er nå omtrent halv
parten av besøkene på Min side via mobil.  
 
Med BankID på mobil og direkte innlogging 
er sidene lett tilgjengelig, og vel inne på Min 
side ligger alt de behøver for å få oversikt, 
kontroll og tilgang til å betale. Sluttkunden 
har også enkel tilgang til å selvbetjenings
løsninger som for eksempel sende klage  
på kravet eller søke om avdragsordning.

Enklere for sluttkundene 
– raskere betaling

Vi opplever svært god respons  
på våre nye digitale løsninger som 
gjør det enklere å betale og holde 
oversikt på kredinor.no. 

Med Betal nå på kredinor.no kan 
slutt kunden betale der og da, uten 
innlogging. Vår chatrobot Nora er  
tilgjengelig hele døgnet for å svare 
på spørsmål. På nye Min side har 
sluttkunden tilgang til sin egen  
informasjon som gir full oversikt og 
gode hjelpeverktøy. Sist, men ikke 
minst så blir mottak og betaling  
enklere gjennom digitale inkasso
brev for de av sluttkundene som  
har Digipost.  

www.kredinor.no

Kredinor har i år gitt støtte  

til Stine Sofie Stiftelsen 

Julen er høytid, spesielt for barna. Da blir drømmer og gave
ønsker oppfylt for de fleste, men ikke for alle. I år har Kredinor 
valgt å gi penger til Stine Sofies Stiftelse som jobber for at 
voldsutsatte barn skal få gode opplevelser og ekstra omsorg. 
De ekstra pengene vil gå til barn som får en unik uke på  
Stine Sofie Senteret sammen med andre som har opplevd 
urett. Det oppleves godt å kunne bidra med noe til disse barna.

https://www.stinesofiesstiftelse.no/

Økt tilgjengelighet gjennom 
chatroboten Nora

Digipost – raskere betaling
Inkassobrev på papir sendt per post er nå sidestilt med brev som sendes  
elektronisk, forutsatt at de sendes på en «betryggende måte». Kredinor benytter  
Digipost, som tilfredsstiller myndighetenes krav til «betryggende» kanal. 
Kredinor sender om lag 5 millioner inkassobrev per år. Fra januar til november 
2018 er nærmere 1 million av disse inkassobrevene sendt via Digipost. For  
å være sikre på at mottaker vet at det er kommet nytt brev sendes et «Varsel  
om inkassobrev fra Kredinor» via epost eller SMS til mottaker. 

Erfaringene så langt er at mot takere av Digipost betaler raskere enn de som får 
inkassobrev via tradisjonell post. Altså før forfallsdato som er 14 dager fra 
inkasso brevets dato. Etter 15 dager betaler de aller fleste, dvs. på forfallsdato. 

Ofte kan de enkleste spørsmål bli de 
største hindere for å ta kontakt.  
Med chatroboten Nora ønsker Kredinor 
nå å gjøre det enklere å ta kontakt. 

Kredinor er tilgjengelig hele døgnet  
på kredinor.no gjennom chatroboten 
Nora som som skal redusere  
terskelen for å ta kontakt, og øke  
tilgjengeligheten vår gjennom  
å svare på spørsmål der og da. 

Nora kan svare på enkle og direkte 
spørsmål, og programmeres slik at 
hun kan svare på flere ting løpende 
ut fra de henvendelser hun får.  
Jo flere som spør Nora desto bedre 
blir hun til å svare. Hvis spørsmålene 
inneholder personsensitive ting vil 
Nora henvise til Min side, menneske
chat eller be dem ringe vår kunde
service på 21609200.

Digipost er en digital postkasse 
utviklet av Posten Norge. Gjennom 
Digipost kan alle personer over  
15 år med norsk fødselsnummer 
eller IDnummer få en egen «digital 
postkasse», tilsvarende den fysiske 
postkassen hjemme, som kan  
benyttes til sikker digital kommuni
kasjon mellom privat personer samt 
private og offentlige virksomheter.

Kredinor vil om kort tid legge til  
rette for flere kanaler som er  
«betryggende» slik at enda flere  
av sluttkundene kan få inkasso
brev elektronisk. 
 
digipost.no
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Kredinors  
Kredittpris 2018

er tildelt 

Steinar Bøhn  
Nordea Bank AB

Steinar Bøhn er tildelt Kredinors Kredittpris med følgende begrunnelse:

Nordea Bank AB ved Steinar Bøhn har over mange år utmerket seg som en 
oppdragsgiver med høy faglig integritet og tydelig kravstiller til Kredinor. 
Samarbeidet har i flere runder bidratt til nyutvikling av løsninger og  
produktspekteret i Kredinor, til beste for både Nordea og deres kunder.

Steinar Bøhn er et kredittfaglig fyrtårn med en fremragende evne til å tenke 
ut og finne gode løsninger. Han har en utpreget evne til å få de rundt seg til 
å yte sitt aller beste, blant annet gjennom sitt gode humør og sine slående  
replikker.  

Steinar Bøhn fortjener utmerkelsen fordi han er en suveren fagperson 
innenfor kredittfaget, og alltid på jakt etter løsninger som bidrar til  
gode kundeopplevelser og høy løsningsgrad. 

             Stavanger 14. november 2018

             Tor Berntsen
Administrerende direktør

 
Kredinors  

Kredittpris 2017
er tildelt 

 

Åse Linda Hillestad  

Lyse Dialog AS

Åse Linda Hillestad er tildelt årets kundepris med følgende begrunnelse:

   Lyse Dialog AS ved Åse Linda Hillestad har vært svært viktig for det 
 gode samarbeidet og utviklingen av Kredinor etter fusjonen med  

Kreditorforeningen Vest. Lyse-teamet med Åse Linda Hillestad i spissen  
har vært en profesjonell partner som har gitt oss spennende utfordringer,  

vist oss tillit og fokusert på løsninger hele veien.  
 

               Åse Linda Hillestad er en suveren lagspiller, og langt «fremme i skoen»  
          på sin jakt etter å finne nye - og smartere løsninger innenfor vårt  

fagområde. Hun er opptatt av dialog og relasjoner i arbeidet med å finne 
 løsninger, og spiller alle rundt seg gode gjennom sin samarbeidsform.  

 
Åse Linda Hillestad fortjener utmerkelsen fordi hun  

utgjør en forskjell - for oss alle - og for vårt fagområde.  
 

         
       

            Bergen 22. november 2017

           Tor Berntsen
           Administrerende direktør

 

Årets Kredittpris fra  
Kredinor – en tradisjon

Vinneren av Kredinors Kredittpris 2018, Steinar 
Bøhn fra Nordea til høyre sammen med Tor 
Berntsen fra Kredinor.  

Kredinor ønsker hvert år å fremheve en eller flere hos våre opp
dragsgivere som har gjort seg bemerket i grensesnittet mellom 
kreditt, betalingsoppfølging og inkasso – og oss som inkasso
selskap. Prisen er til nå delt ut fire ganger av adm. direktør  
Tor Berntsen. Årets vinner ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB. 

Kredinors Kredittpris 2018 

Tradisjonen tro ble årets vinner kunngjort 
under Proffseminaret den 14. november 
2018. Følgende begrunnelse ble gitt: 

Steinar Bøhn fortjener årets kredittpris 
fordi han er en suveren fagperson 
innenfor kredittfaget, og alltid på jakt  
etter løsninger som bidrar til å ta  
selskapet videre gjennom gode kunde
opplevelser og høy løsningsgrad.

Kriterier som ligger til grunn for  
utvelgelsen av årets vinner:
 
Faglig: 
• Vinneren har over flere år utmerket 

seg som en tydelig kravstiller og en 
oppdragsgiver med faglig integritet.

Nyutvikling/innovasjon: 
• Samarbeidet har bidratt til nyutvikling 

av løsninger og videreutvikling av  
produktspekteret i Kredinor.

Kompetanse:
• Kredittfaglig har vinneren omfattende 

kunnskap og en fremragende evne til 
å tenke ut nye – og gode løsninger. 

Samhandling: 
• Vinneren er samspillsorientert, og  

har en utpreget evne til å få de rundt 
seg til å strekke seg langt og yte sitt 
beste, blant annet gjennom sitt gode 
humør og sine slående replikker. 

Merverdi/nytte for andre: 
• Utvikling i samspill med vinneren har 

gitt positiv spillovereffekt ved at løs
ningene har blitt brukt til å forbedre 
tilbudet til andre oppdragsgivere. 

Steinar Bøhn fikk en diplom med  
begrunnelsen for prisen, en inngravert 
glassplakett, blomster og en reise
gavesjekk på kr 10 000,. Steinar Bøhn 
har valgt å gi kredittprispengene til et  
veldedig formål. 

Årets Kredittpris

 

ÅRETS KREDITTPRIS 

• I 2017 vant Åse Linda Hillestad  
fra Lyse Dialog AS

• I 2016 vant Eva Kvakkestad og 
Lise Einarsen i Fortum Markets AS

• I 2015 vant Tore Andresen,  
COO i BankNorwegian

Kredinors Kredittpris 2017

Begrunnelsen for Kredinors Kredittpris 
2017 bunner i at vinneren, Åse Linda 
Hillestad fra Lyse Energi, fortjener en 
heders betegnelse. Hun er svært dyktig, 
arbeidsom, proaktiv, positiv, sier ifra 
hvis ting ikke er greit, tar initiativ, er  
nysgjerrig – og sørger for at ting blir 
gjort på en skikkelig måte. 

Kriterier og begrunnelsen som ligger til 
grunn for Kredinors Kredittpris 2017:

Faglig: 
• Vinneren har høy faglig integritet og 

er alltid på søken etter å finne nye 
løsninger og styrke samarbeidet 
med de rundt seg.

Nyutvikling/innovasjon:
• Årets vinner utfordrer oss til å tenke 

nytt, aksjonere raskt – og levere høy 
kvalitet i alle ledd.

Kompetanse:
• Kredittfaglig er vinneren alltid på jakt 

etter de beste løsningene ut fra  
rammebetingelsene i bransjen. 

Samhandling: 
• Personen er kjent for sin raushet og 

evnen til å kreve, men samtidig også 
ville det beste for alle. Hun er opptatt 
av dialog og tar gjerne en diskusjon 
over bordet for å lande ting. 

Merverdi/nytte for andre: 
• Denne personen har evnen til  

å uttrykke sine meninger, skissere 
opp nye løsninger og omsette dem  
i praksis – i team med sine egne  
– og sammen med oss i Kredinor. 
Det gir vinn vinn for alle parter.

Åse Linda Hillestad fikk en diplom med 
begrunnelsen for prisen, en glass
plakett med inngraving, blomster og en 
reisegavesjekk på kr 10 000,, til bruk 
på innenfor kredittfaglig utvikling. 

Vinneren av Kredinors Kredittpris 2017,  
Åse Linda Hillestad til venstre sammen med 
Marianne Marsli fra Kredinor som er KAM og 
jobber ved vårt avdelingskontor i Stavanger. 
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Kredinor er et samvirke som har valgt  
å vise samfunnsansvar blant annet 
gjennom støtte til idrett på steder vi  
har egne kontorer. I år har vi også valgt  
å satse litt ekstra. Tidligere i år inngikk vi 
en avtale som hovedsponsor for skøyte
løperen Sverre Lunde Pedersen frem til 
og med OL i Beijing 2022. 

Sverre Lunde Pedersen representerer 
mange av de verdiene vi i Kredinor står 
for. Han er opptatt av at samarbeid er 
grunnlaget for lagets prestasjoner, og at 
det igjen bidrar til hans egen suksess 
som en av verdens beste skøyteløpere. 
Uten et strålende lag – ingen personlig 
suksess for Sverre Lunde Pedersen og 
hans skøytekolleger. Det er sånn vi 
også tenker i Kredinor. 

Fotomagi på skøyteisen

Sverre Lunde Pedersen er en fantastisk 
toppidrettsutøver. For å få unike bilder 
av skøyteløperen, engasjerte Kredinor 
den internasjonalt anerkjente fotografen 
Thomas Morel. De to møttes for en foto
shoot i Vikingskipet på Hamar. Mens 
Sverre Lunde Pedersen jakter de beste 
tidene på skøyteisen, jakter Thomas 
Morel det ultimate foto. Det kan være 
tusendelene som skiller det beste bildet 
fra det dårlige, og det er tusendelene 
som skiller den beste fra de andre  
i skøyteløp. Bildene fikk en ekstra effekt 
med løs «snø» for å perfeksjonere inn
trykket.  
 
– Thomas Morel fikk tatt flere perfekte 
bilder av Sverre Lunde Pedersen. 

Foto: Unike bilder tatt av Thomas Morel, 
thomasmorelphotography.com

med Kredinor på brystet  
– Hovedsponsor for Sverre Lunde Pedersen

Sponsorengasjement 
i Kredinor

Kredinor er landsdekkende med 
avdelingskontor i de største byene  
i Norge. Våre sponsorengasjementer 

har som mål å bidra til høy 
aktivitet og økt idrettsglede. 

Bærum Sportsklubb

Sørlandet Travpark

Elverum Håndball Herrer

Kongsvinger IL Toppfotball

Kolstad Håndball

Nesodden IF Fotball

Tromsdalen Fotball, TUIL

Stavanger Oilers

Odds Ballklubb

Stjernen Hockey Fredrikstad

Vipers Kristiansand

Skøytesesongen 2018/2019

Sverre Lunde Pedersen ligger i hard
trening året rundt, kun avløst av noen 
uker på våren hvor han kan ta det litt 
roligere. Noen av høydepunktene den 
kommende sesongen er EM i Collalbo, 
Italia 11.–13. januar 2019 og VM allround 
i Calgary, Canada 2.–3. mars 2019.  

Vi i Kredinor ønsker Sverre Lunde  
Pedersen og hans lagkamerater en  
fenomenalt god skøytesesong.

Våre sponsorater

Går for gull

Fotograf Thomas Morel er aktiv i fotoshooten 
(øverst, til høyre). Her kaster han «snø» – akkurat 
tidsnok til å få effekten i bildene med «snø
skyen» når Sverre Lunde Pedersen passerer. 



22 23
  

23

Kredinor er et samvirke hvor du som kunde også er eier og medlem med tilgang til blant annet markedets beste kurs,  
fag samlinger og seminarer innenfor inkasso, betalingsoppfølging og kredittadministrasjon. Våre grunnkurs inkasso tilbys  
kostnadsfritt til alle medlemmer. I oversikten nedenfor har vi satt opp vår kalender med kurs og seminarer for 2019.

Medlemmer som også er aktive kunder får invitasjoner via epost med link til program og påmlelding. 
Informasjon om kursene legges løpende ut på www.kredinor.no/kalender.
For spørsmål – ta kontakt med marked@kredinor.no

Proffseminaret 2019

Velkommen til Proffseminaret 
i Stockholm 2019
Vi reiser videre med flaggskipet vårt – Proffseminaret – og 
har gleden av å invitere til fantastiske dager hos «søta bror» 
midt i Stockholm sentrum den 20.–21. november 2019.

Proffseminaret har i mer enn 30 år vært 
den viktigste arenaen for faglig opp
datering innenfor inkassofaget, og tilbyr  
inspirerende og tidsaktuelle innlegg  
av dyktige personer innenfor politikk,  
næringsliv, samfunnsliv og underholdning. 

Konferansehotellet, Clarion Hotel Sign, 
ligger midt i Stockholm sentrum, kun et 
steinkast unna trafikknutepunkter, flotte 
shoppingområder og magiske severdig
heter. Tradisjonen tro inviterer vi også til 
en hyggelig «kvelden før» middag på 
Sign som er kjent for fantastisk mat 
gjennom sitt Kitchen & Table konsept. 

Foredragene dekker tidsakutelle tema 
og problemstillinger innenfor fagområdet 
kreditt, inkasso og økonomi. Vi snakker 
om digitalisering, jus, inkassoutviklingen 
og internasjonale trender inn mot Norge 
og Norden. Vi får også med oss kjente 
personer og dyktige profiler med gode 
historier fra roller innenfor politikk,  
næringsliv, samfunnsliv og underhold
ning. I tillegg til det faglige programmet 
tar vi oss litt tid til å se oss rundt og 
nyte noe av Stockholm.

Hjertelig velkommen til Proffseminaret 
2019 – i Stockholm.

PROFFSEMINARET 2019

By:  Stockholm
Dato:  20.–21. november 2019
Sted: Clarion Hotel Sign

Arrangeres for 32. gang

Påmeldingen åpner våren 2019

Kurs- og seminarkalender 2019

Oppdatert per 10. desember 2018

Januar
10.1 Medlemsfakturering Kredinor 

 Kostnadsfritt Grunnkurs inkasso er 

en av medlemsfordelene i Kredinor

Februar
6.2:  Oslo – Grunnkurs inkasso  

Rådhus gata 27, Auditoriet

Mars 
28.3:  Stavanger – Grunnkurs inkasso

April
4.4: Fagseminar Bank & Finans  

Grand Hotel, Oslo

9.4: Bergen – Grunnkurs inkasso

 Nøstegaten 58, Bergen

30.4: Oslo – Frokostseminar Kredinor 

 Utsyn, Bjørvika konferansesenter

30.4: Oslo – Årsmøte Kredinor  

Bjørvika konferansesenter

Mai
7.–8.5: Energiseminaret 2019  

Grand Hotel, Oslo

22.5: Oslo – Grunnkurs inkasso  

Rådhusgata 27, Auditoriet

22.–23.5: Fagseminar Parkering  

Meet Ullevål, Oslo

Juni, juli God sommer

August
28.8: Oslo – Grunnkurs inkasso  

Rådhusgata 27, Auditoriet

29.8: Kristiansand – Grunnkurs inkasso

 Kredinor, Kjøita 18, Kristiansand

September
12.9: Fredrikstad – Grunnkurs inkasso

 Scandic City, Fredrikstad

Oktober
24.10 Kristiansund – Grunnkurs inkasso

30.10: Oslo – Grunnkurs inkasso  

Rådhusgata 27, Auditoriet

November
20.–21.11: Proffseminaret 2019  

Clarion Hotel Sign, Stockholm

Desember  Riktig god jul

2019



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
1671 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. 22 84 76 00
kristiansand@kredinor.no

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

Kredinor Porsgrunn
Porselensvegen 26
3920 Porsgrunn
Tlf. 35 58 71 11
tel@kredinor.no

Kredinor Stavanger
Løkkeveien 107
Postboks 822 Sentrum
4004 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

Kredinor Danmark
Kredinor AS
Lautruphøj 5
DK2750 Ballerup
Tlf. +45 33 64 64 64
kredinor@kredinor.dk 

Kredinor Sverige
Kredinor AB
Värtavägen 67, 
S10635 Stockholm
Tlf. +46 8 156200
kundservice@kredinor.se 


