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Kredinor – tettere på kundene

I en kundeundersøkelse gjennomført av analyseselskapet Aalund, oppgir våre oppdragsgivere at god 
kundebehandling av sluttkunden er blant de topp fem viktigste kriterier for valg av inkassoselskap.  
I samme undersøkelse viser svarene at de er fornøyde med oppfølgingen og behandlingen Kredinor 
gir kundene deres. De scorer samtidig høyt på spørsmål om de vil anbefale Kredinor til andre kolleger. 
Les mer om kundeundersøkelsen på side 14.

2019 går straks over i 2020. Året har 
vært spesielt for oss i inkassobransjen 
og for mange kredittytere. For å ta det 
siste først så har medienes søkelys ofte 
vært rettet mot banker og finansierings-
selskaper, og myndighetene har uttrykt 
stor bekymring for gjeldsveksten i for-
brukermarkedet. Vilkårene for å innvilge 
lån og kreditt har blitt endret til det stren-
gere, og kontrollen av og oppfølgingen 
mot potensielle låntagere har blitt mer 
formalisert og enklere å gjennomføre. 
Formålet med endringene er å dempe 
husholdningenes private gjeld, en skal 
ikke låne mer enn det som betjenes kan. 

Boliglånsforskriften og Forskrift om krav 
til utlånspraksis for forbrukslån begrenser 
låntagernes adgang til kreditt, og inn-
føringen av Gjeldsregistret innebærer  
at kontrollen og oppfølgingen av den 
enkeltes faktiske gjeld har blitt enklere 
for bankene.  
 
Gjeldsregisteret hadde med virkning fra 
1. november også daglig oppdatering 
av all rapportert usikret gjeld i Norge. 
Den utgjør nå i overkant 171 milliarder 
kroner. Samlet ramme for kredittkort  
er på ca. 270 milliarder kroner, mens 
samlet rentebærende gjeld på kreditt-
kort som ikke er blitt betalt ved forfall er 
på ca 60 milliarder kroner eller i overkant 

av 22 % av innvilget kreditt. Endringene 
er av det gode og helt riktig for noen, 
men svært uheldig for andre som til 
tross for velordnet økonomi må avstå 
fra for eksempel kjøp av bolig. De må ta 
til takke med å leie til høyere måneds-
beløp enn hva de hadde måttet betale  
i renter og avdrag på et boliglån. 

For inkassobransjen har året vært  
krevende fordi søkelyset ganske ensidig 
har vært rettet mot høye salærer og in-
kassoselskapenes inntjening. Mediene 
har vært lite interessert i å skrive om  
inkassoselskapenes individuelle opp-
følging av skyldnere og viktigheten av  
at likvider til slutt havner der de hører 
hjemme. Vi påstår at et velfungerende 
kredittmarked er helt avhengig av en  
inkassobransje som med motivasjon og 
engasjement utøver sin rolle. Det krever 
kompetanse, oppfølging og kostnads-
effektivitet på inkassoselskapets hånd. 
Selvbetjeningsportaler, chatbots og  
enkle betalingsløsninger er viktig for 
den som skylder penger. En lovendring 
som bransjen har hilst velkommen er på  
trappene. Vi håper og tror at revidert lov 
blir balansert og rettferdig. Norge har vært 
og vil alltid være avhengig av normer  
og regler som reduserer graden av  
betalingsmislighold og som stiller krav  
til behandlingen av skyldnere.  

Særskilt viktig er det å ivareta dem som 
ikke evner å betjene allerede pådratt gjeld, 
men det må også være slik at årsaken til 
betalingsmisligholdet ikke plasseres hos 
kredittyter som overholder gjeldende  
bestemmelser for kredittgiving. Det er 
fortsatt slik at enhver av oss må stilles  
til ansvar for sine handlinger, og det må 
også gjelde for eget betalingsmislighold. 
Her må en allikevel ikke glemme at langt 
de fleste som oversitter betalingsforfall 
og mottar inkassokrav har tilstrekkelig 
betalingsevne, men mangler hel og full 
kontroll over egen økonomi.  

Vi i Kredinor skal jobbe for sunne  
økonomiske forhold som vi har gjort  
i snart 115 år og vi er helt sikre på at 
samfunnet er tjent med en velfungerende 
inkasso bransje.  

Jeg ønsker våre mer enn 2000 medlem-
mer og kunder en god jul og et godt år  
i 2020 og vi i Kredinor ser fram til et  
fortsatt godt samarbeid med dere alle. 

Mvh 

Tor Berntsen 
Administrerende direktør, 
Kredinor SA 

Foto: Jo M
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Den digitale revolusjon  

i Kredinor

Hvilke milepæler har det vært underveis 
i moderniseringsprosessen?
– Vi har sett på hele IT-arkitekturen samt 
behovet for digitalisering, og besluttet at 
alle nye løsninger skal legges i Azure 
Cloud. Vi har blant annet fått opp selv-
betjeningsportaler og helautomatiserte 
betalingsløsninger. I tillegg har vi jobbet 
intenst med å forberede bytte av drifts-
leverandør. I april gjennomførte vi en  
vellykket migrering til nye IT-plattformer 
hos vår nye driftsleverandør Visolit. Det 
innebærer at vi nå har en oppgradert og 
enklere systemstruktur enn tidligere.

Hvordan rigger Kredinor for fremtiden?
– Først og fremst må jeg si at de  
in vesteringene vi har gjort de siste  
årene bidrar til at vi langt på vei er rigget 
for fremtiden, med ny driftsleverandør,  
nye skyløsninger og vårt mål og vår  
arbeidsmetodikk som handler om  
å lede an utviklingen. Alt vi gjør handler 
om forenkling for våre oppdragsgivere 
og deres kunder. Vi har dessuten et 
velfungerende team som jobber med 
robotisering og automatisering og de  
får stadig mer å gjøre. 

Hva vil være de viktigste satsingene 
fremover?
– Vi har fortsatt mye å hente på å øke 
graden av digitalisering både i saks-
behandlingen og mulighetene for selv-
betjening. Vi kan også rigge for data-
dreven saksbehandling og datadrevne 
prosesser, og ta i bruk maskinlæring og 
kunstig intelligens (AI, Artificial Intelligence). 
Overfor våre oppdragsgivere ønsker  
vi å få til en mer effektiv og sikker  
utveksling av data, og av den grunn  
lanserer vi nå den helt nye rest API  
løsningen i Azure Cloud. 

I moderniseringsprosessen har Kredinor 
jobbet grundig med «compliance» og 

sikkerhet for å kunne sette opp en 
best mulig skyløsning. Kredinor er  
som andre i finansbransjen underlagt 
strenge lov reguleringer og styrt av 
Finans tilsynet. Det innebærer at  
selskapet må forholde seg til de  
gjeldende regler med IT- kontroller og  
IT- revisjoner. I forkant av nye tiltak,  
ligger det derfor alltid en lang prosess 
for å sikre at vi tilfredsstiller de kriteriene 
selskapet blir styrt etter.  

Hvor går utviklingen videre hos Kredinor?
– I arbeidet med å gjøre det enklere, 
bedre og mer effektivt for våre opp-
dragsgivere og deres kunder som  
skal betale, videreutvikler vi betalings-
løsningene våre og lanserer nå en  
enklere løsning for fakturabetaling,  
«Betal din regning». Da kan også  
fakturaene betales med et tastetrykk  
på tilsvarende måte som purringer og 
inkasso der vi allerede har «Betal nå» 
tjenesten lagt inn.  

Kredinor har Norges største database 
av betalere innenfor inkasso, og om-
fattende kunnskap om betalingsatferd 
blant ulike kundegrupper. De unge er 
vant til å betjene seg selv. De forventer 
at det er gode automatiserte systemer 
og at de med et par tastetrykk kan  
betjene seg selv. De forventer også,  
hvis de lurer på noe, at de kan finne ut av 
saken umiddelbart og på egenhånd. Alle 
vil ha raske svar og alt er samlet på ett 
sted. Kredinor tilpasser seg kundene for 
å henge med i den rivende utviklingen.

– Vi må skjønne kundenes behov og  
tilpasse systemene våre, kombinere  
med lave kostnader og sørge for god 
inn tjening samtidig. I dag er det viktig  
å ta hensyn til alder med tanke på behov, 
og hvordan man i ulike aldre løser sakene 
sine. Kundemassen vår spenner fra  
yngre som løser alt selv, til eldre kunder 
som trenger mer «manuell» hjelp til å løse 
sakene sine, avslutter Barbro Hagen. 

Modernisering 

Barbro Hagen er direktør for IT og utvikling i Kredinor og leder arbeidet med utviklingen av nye løsninger 
både for oppdragsgiver og deres kunder.

De siste årene har Kredinor vært gjennom en omfattende moderniseringsprosess hvor målet er  
å få opp nye løsninger i skyen og opp gradere alt det gamle. Barbro Hagen er direktør for IT og 
Utvikling i Kredinor, og leder arbeidet med den digitale revolusjon i Kredinor.

Barbro Hagen har bakgrunn som sivil-
økonom og har jobbet både i Tine og 
Telenor. Det som trigger henne aller 
mest er å få til nye ting og gjennom  
det drive utviklingen i Kredinor.

– Kredinor har vokst mye de siste årene, 
noe som førte til en omorganisering hvor 
prosjekt og utvikling ble slått sammen 

med IT-avdelingen, og jeg ble leder for 
den nye enheten som nå heter IT, strategi 
og utvikling. Teknologi er kjernen i all  
utvikling og den nye avdelingen som  
nå teller 40 ansatte pluss konsulenter 
skal sørge for videre modernisering av  
teknologiske løsninger og harmonisering 
mellom menneskene som skal bruke 
dem og ha nytte av dem.

Foto: S
hutterstock 
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– Alt vi gjør handler  
om forenkling for våre  
oppdragsgivere og  
deres kunder. 
Barbro Hagen, direktør for IT og  
utvikling i Kredinor
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– Er det andre fordeler?
– Ja, en av de største fordelene er  
skalerbarheten – vi kan tilpasse oss 
størrelse og omfang hos oppdragsgiver 
og vi kan trekke på datakraften der og 
da for den finnes i skyen, forklarer han.

– Hva sier kundene om løsningen?
– Det vet vi ikke enda. Første kunde går  
i produksjon i disse dager. Vi vet at dette 
er et etterspurt tilbud og at det vil være 
en del av vår hyllevare innenfor faktura-
service og enkelte inkassotjenester.  
Vi legger også ut en ny tjeneste tidlig  
i 2020 som gir Kredinors kunder mulighet 
til å koble sin sluttkundeløsning opp mot 
Kredinors inkassosystem. På den måten 
kan eksempelvis våre kunders chat-
løsninger hente opp enkel informasjon 
fra Kredinor slik at slutt kunden kan 
både få en enkel status på sin sak hos 
Kredinor, men også betale der og da 
gjennom løsningen Betal nå. Det tror  
vi blir en stor suksess, avslutter Magnus 
Kolve.

del av kundereisen i tidlig fakturerings-
fase, forebygger mislighold. 

4. Raskere og enklere håndtering av 
tidkrevende forretningsprosesser 
Etterspørsel etter nye avregnings og res-
kontro systemer, har medført utvikling av 
en topp moderne API integrasjon. Våre 
oppdragsgivere kan nå utføre alle nød-
vendige forretningsprosesser tilknyttet 
reskontro fra eget system, uten behov for 
ekstern pålogging mot Kredinor Online.

5. Merverdi gjennom tilleggsprodukter
Kredinor bistår strømselskapene med 
løsninger som sikrer økt kundetilfang  
og lojale sluttkunder. Kundekonto er  
et produkt som håndterer beregning, 
innvilgelse og administrasjon av kreditt-
beløp, samtidig som sluttkunden får 
muligheten til å betale jevnt faktura-
beløp gjennom hele året.

Håkon Olaussen som er partner-
ansvarlig innenfor energiområdet  
i Kredinor, sier følgende:

Magnus Kolve er forretningsutvikler i Kredinor. Nå 
leder han arbeidet med implementering av skyløs-
ningen Microsoft Azure som tas i bruk  
av nye kunder.

Partner som leder an utviklingen

Skyløsninger 
som gir merverdi 
for kunden
Kredinor tilbyr nå løsninger gjennom den moderne infrastrukturen som ligger i skyløsningen  
Microsoft Azure. Det gir en langt enklere tilgjengelighet til Kredinors programmer for oppdragsgivere 
og sluttkundene, og raskere svar på spørsmål de måtte ha.

Kredinor har besluttet å tilgjengeliggjøre 
sine løsninger i skyen for å møte kunde-
behov og sikre videre vekst. Kredinors 
tjenester innenfor fakturering og inkasso 
blir derfor tilgjengelige for oppdrags-
givere og sluttkunder gjennom et sikkert 
integrasjonspunkt, Microsoft Azure som 
ligger i skyen. 

– Hva er i korte trekk denne løsningen?
– Denne løsningen handler om å samle 

hele vårt tjenestetilbud i et moderne 
grensesnitt for løpende kommunikasjon  
i sanntid. Målet er å gjøre nye og  
eksisterende tjenester tilgjengelig raskere 
enn hva vi får til der vi er avhengig av 
fysisk infrastruktur. Dessuten innebærer 
en skyløsning tilnærmet 100% oppetider. 
Det kan bidra til mindre arbeid hos våre 
oppdragsgivere og raskere betaling av 
krav, sier Magnus Kolve, forretnings-
utvikler i Kredinor.

En skyløsning er en vinn vinn  
for alle parter

– For Kredinor muliggjør løsningen en 
raskere utviklingstakt når nye oppdrags-
givere skal implementeres eller ny 
funksjonalitet skal gjøres tilgjengelig.  
Etter implementering vil det bli mindre 
behov for manuell hjelp til administrasjon 
og drift fordi all dokumentasjon auto-
matisiseres basert på tjenesten vi tilbyr. 
Dette gir en raskere onboarding for hver 
ny tjeneste våre kunder ønsker å benytte, 
understreker han.

– Hvilke resultater bidrar de nye  
løsningene til?  

1. Raskere betaling og høyere  
løsningsgrad for kraftselskapene
Vi har utnyttet forbedret datakvalitet via 
Elhub, som igjen gir oss høyere presisjon 
i score kortene. Dette gir treffsikkerhet  
i forhold til hvem og hvordan vi følger 
opp ubetalte krav.

2. Raskere betaling og mer effektive 
stengeprosesser for nett selskapene
Ved å benytte Kredinors egenutviklede 
betalingsløsning Betal nå som del av 
egen stengeprosess, opplever vi kraftig 
reduksjon i stengte anlegg for nett-
selskapene. Kombinasjonen av raske 
betalingsmeldinger og fjernstyring av 
AMS målerne, medfører at sluttkunden 
får gjenåpnet sitt stengte anlegg i sann-
tid for betaling.

3. Økt likviditet og redusert tap  
gjennom ekstra oppfølging 
Nye betalingsløsninger integrert som en 

Som markedsleder innenfor energimarkedet jobber vi fortløpende med å utvikle produkter og 
tjenester som dekker nåværende og fremtidige kundebehov. De nyeste løsningene er skredder-
sydd for å imøtekomme de nye rammebetingelsene som nå strømmer inn over energibransjen.

MICROSOFT AZURE

Skyløsning fra Microsoft som har  
tre klare fordeler:

1.  Raskere tjenesteleveranse og 
uendelig skalerbart

2.  Alltid tilgjengelig, ingen nedetid
3.  Øker utviklingstakt og kutter  

ned tiden fra idé til leveranse

– Det har vært spennende å følge  
utviklingen i kraftbransjen gjennom  
de siste 15 årene. Trenden er at etter-
spørselen etter nye tjenester først  
eskalerer 1–2 år etter at nye ramme-
betingelser er implementert.
 
Kredinor har en bevisst strategi om  
å ligge i forkant av etterspørselen  
i markedet. På denne måten får vi testet 
ut nye produkter på enkelte pilotkunder  
før resten av markedet kommer etter.          
 
Vår nye betalingsløsning som er tilpasset 
nettselskapene sin nye fjernstyrings-
mulighet med AMS, er et godt eksempel 
på denne strategien. Denne løsningen 
lanserte vi i mai 2018, i god tid før 
nettselskapenes krav om installering 
AMS – 01.01.2019.
 
– Vi opplever i disse dager en strøm  
av henvendelser for bruk av denne  
tjenesten, avslutter Håkon Olaussen. 

Håkon Olaussen er partneransvarlig innenfor 
energiområdet og bidrar til at Kredinor leder an  
i utviklingen av nye og bedre løsninger.

Nye løsninger TekstMarkedsleder

Foto: K
redinor 
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Våre kunder

Notodden Energi Nett AS omsetter for ca. 100 millioner i året. Bedriften har vært kunde hos  
Kredinor i snart 20 år. Heidi Hagen Stensrud hos Kredinor har vært hovedkontakt fra de startet. 
Gradvis har de utvidet tjenestespekteret i takt med at de har blitt mer og mer digitalisert. 

Fornøyd kunde 
i 20 år

Det startet i det små med at Kredinor 
tok seg av inkasso og kundefordringer 
selskapet ikke fikk oppgjør for. Saker  
de ikke rakk over i en travel arbeids-
hverdag. Neste skritt var at Kredinor  
tok over sluttregning. Siden har de tatt 
over hele porteføljen til Notodden  
Energi Nett AS, etter forfall av faktura. 
Den nyeste avtalen de har med Kredinor,  
er Stengeadministrasjon. 

– Dere har vært kunde hos Kredinor  
i 20 år. Hvordan har kundereisen vært?
– Kredinor har gjort det enklere for oss 
som bruker. Det har vært en stor fordel 
for oss at vi har hatt Heidi Hagen 
Stensrud som fast kontakt i 20 år. Det 
var avbrutt en kort periode med en  
annen kontaktperson, men Heidi kom 
raskt tilbake. Det er vi takknemlige for. 
Heidi har vært en pådriver på nye ting 
og holdt oss i ørene. Denne biten har 
hatt lett for å bli venstrehåndsarbeid for 
oss, da det ikke er kjernevirksom heten 
vår. Heidi har alltid tatt grep og hun  
styrer oss på rett vei. Det er viktig når  
vi har en omsetning på 100 millioner! 
Det er ikke alle kundene som er like  
flinke til å betale ved forfall.   
 
Notodden Energi sender ut ca. 25 000 
fakturaer i måneden, som går direkte til 
privatkunder og til bedrifter. Selskapet 
viderefakturerer en god del for sine 
partnere. Dette går også inn i systemet 
til Kredinor. Det dreier seg om store og 
små beløp som skal gå smidig gjennom 
et digitalt system. Det er høyere beløp 
på strøm om vinteren, bredbånd er mer 
jevnt over fordelt hele året, men ingen 
standarder der heller. Det utvikles stadig 
nye tjenester som vi tar betalt for, der-
med er det en økning i antall fakturaer. 
Notodden Energi Nett hadde behov  
for noen som tok tak i systemene og 
betjente fakturaene etter forfall. Kredinor 
er en profesjonell leverandør som har 
dette som sin kjernevirksomhet. 

– Hva er viktig i kundeforholdet?
– Kredinor leverer og er på hugget når 
det gjelder utvikling og nye teknologiske 
løsninger. I tillegg til Kredinor i Oslo, har 
vi god kontakt med det lokale kontoret  
i Skien. Vi har noen treff med dem  

og vet hvem de er, det er viktig. Hos  
Kredinor blir vi sett og hørt. Vi er med 
på samlinger av sosial og faglig karakter 
både lokalt og sentralt. De er flinke til  
å holde oss oppdatert om nye lover og 
regler. Vi har ingen intensjon om å bytte 
leverandør med det første! 

Stengeadministrasjon er helt nytt og 
den siste tjenesten energiselskapet  
har tatt i bruk gjennom Kredinor.  

– Hvordan fungerer stengeadministrasjon 
i praksis?
– Vi har tatt i bruk den nye løsningen for 
stengeadministrasjon for fullt nå og det 
fungerer veldig bra. Når Kredinor ikke 
kommer i mål med inndriving, tar vi oss 
fysisk av selve stengeprosessen. Den 
videre dialogen om åpning av anlegget 
og eventuelle nedbetalingsavtaler eller 
inndriving, går via Kredinor sine beta-
lingsløsninger og systemer. Vi har fått 
inn mer ute stående og flere restanser 
etter at vi tok i bruk denne tjenesten, 
avslutter Guttorm Listau. 

Guttorm Listau er økonomisjef i Notodden 
Energi Nett AS. Han har vært ansatt  
i selskapet i 35 år. Han forteller at de 
har fått de tjenestene de ønsker seg 
hos Kredinor gjennom snart 20 år som 
kunde i selskapet. Kredinor har fulgt med 
kunden på hele reisen fra manuelle til 
automatiserte systemer gjennom system-
leverandører. I dag bruker de den  
australske IT-leverandøren Hansen CX. 

Heidi Hagen Stensrud er inne i sitt 20. år som kundeansvarlig for Notodden 
Energi Nett i Kredinor.

Guttorm Listau 
er fornøyd med 
å ta i bruk nye 
løsninger.

OM NOTODDEN ENERGI NETT AS

Lokalt nettselskap i Notodden
46 ansatte

– Kredinor leverer og er på hugget når det gjelder  
utvikling og nye teknologiske løsninger. 
Guttorm Listau, økonomisjef i Notodden Energi Nett AS
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OM STENGEADMINISTRASJON

Et tilbud som kan bidra til enklere 
og raskere gjenåpning av stengt 
strøm etter at kravet er betalt. 
Med stengeløsning for AMS  
varsles det om at anlegg kan  
bli stengt i forkant av stenging. 
50% av sluttkundene velger da  
å gjøre opp for seg. De som lar 
det gå så langt at strømmen  
stenges, kan få hjelp til betaling, 
registrering og gjen åpning der og 
da gjennom Betal nå. Det eneste 
sluttkunden trenger å gjøre etter 
betaling via Betal nå, og klarsignal 
på SMS er å trykke på en knapp  
i eget sikringsskap. 
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Mørenett effektiviserer 
med digitale løsninger

Rune Kiperberg er administrerende direktør for Mørenett som  
ble etablert i 2014. Mørenett AS og Statnett SF har inngått  
intensjonsavtale om eieroverføring av 132 kV kraftnett i Møre  
og Romsdal. Transaksjonen omfatter ca. 400 km 132 kV linjer  
og 10 transformasjonsstasjoner. 

Mørenett er felleskontrollert med Tafjord 
Kraft og Tussa Kraft. 

– Vi tar det som en tillitserklæring av 
Statnett valgte oss. Vi er et selskap 
som er rigget for å bygge og drifte 
kraftnett. Mørenett er organisert i tråd 

Våre kunder

med ønsker og krav fra NVE og politiske 
myndigheter som et nøytralt, effektivt 
og kompetent nettselskap. Mørenett  
er ved flere anledninger løftet frem  
som eksempel på hvordan et nett-
selskap kan og bør organiseres, sier  
Kiperberg. 

– Kredinor ivaretar 
våre interesser med god 
informasjon til kundene 
når strømmen må stenges 
Rune Kiperberg, administrerende direktør  
i Mørenett

– Hvordan fungerer stenge administrasjon? 
– Kredinor ivaretar våre interesser med 
god informasjon til kundene når strøm-
men må stenges. Selskapet tilbyr  
moderne betalingsløsninger med rask 
og dokumenterbar innbetaling, kombi-
nert med fjernkobling av strøm. Dette er 
en moderne og profesjonell verdikjede 
for kunden, forklarer Kiperberg.

Mørenett kommer fort i en fase der også 
andre nytteverdier av de nye målerne 
skal kunne hentes ut. Det gjelder for 
eksempel utarbeiding av nye kunde-
sider med flere av Mørenetts tjenester  
i felles grensesnitt. På dette området kan 
det også være data som presenteres 
fra Kredinors systemer. 

– Ser dere for dere å kjøpe flere tjenester 
av Kredinor?
– Vi ønsker hjelp av Kredinor til  
å effektivisere innfordring med digitale 
løsninger. Her har de nødvendig  
kompetanse og fokus. Kredinor utvikler  
portaler for kunder med oversikt over 
gjeld og betalingsløsninger. Kredinor  
er en solid aktør i markedet og vil  
utvilsomt kunne hjelpe oss gjennom  
et utvidet samarbeid også på dette  
området, avslutter Kiperberg.

Endringer de senere årene med stor 
grad av gjennomfakturering, har ført til 
at kundene for det meste forholder seg 
til én kraftleverandør. Betaling av nettleie 
går også via kraftleverandør for 80–90% 
av nettkundene. Noen kunder får frem-
deles faktura fra Mørenett, men mange 
av disse får ikke kraftleveranse på grunn 
av betalingshistorikk. Mørenett ønsker  
å ha fokus på sine kjerne områder, og 
knytter til seg ekspertise på for eksempel 
innkreving av utestående fordringer. 

– Mørenett har jobbet mye med rutiner 
og gode innfordringsløsninger sammen 
med oss, sier Ole Bernhard Markussen 
som er kundeansvarlig i Kredinor.  
– Vi har fått til gode resultater ved å jobbe 
med forenkling og forbedring sammen. 
Mørenett var en av blant de første kunde-
ne som tok i bruk stengeadministrasjon. 
Dette har medført at de er helt ajour 
med produksjon av stengesaker. 

– Hvordan fungerer samarbeidet med 
Kredinor?
– Kredinor er en solid aktør med kom-
petanse til å gi oss de løsningene vi  
er ute etter og som er tilpasset våre  
behov. Kredinor møter kunder som er  
i en vanskelig situasjon på en profesjonell 
måte. Det er viktig både for kunden  
-og oss at gjelden ikke øker og blir 
uhåndterlig. Gode tiltak og god kunde-
dialog er viktig, understreker Kiperberg.

Mørenett har byttet ut målerparken med 
nye AMS målere, og målerverdien flyter  
til nasjonal Elhub og videre til kraftleve-
randør. De nye målerne gir høyere kvalitet 
på av regningsdataene med en bryter for 
fjernstenging av strøm mot private hus-
holdninger (ikke industri). Stenging kan 
oppleves brutalt for kunden, men det er 
viktig med en brems for å unngå gjeld. 

Rune Kiperberg, administrerende direktør  
i Mørenett, har valgt å effektivisere innfordring 
med digitale løsninger fra Kredinor.

OM MØRENETT

• Lokalt nettselskap med  
konsesjon i 12 kommuner på 
Sunnmøre og Nordfjord.

• Hovedkontor i Herøy kommune
• Distribusjonsnett i Ålesund, 

Giske, Sula, Ulstein, Hareid, 
Herøy, Vanylven, Ørsta, Volda, 
Hornindal og Norddal.

• Antall ansatte: 147 personer  
• Antall kunder: 65 500

Foto: M
ørenett

Foto: M
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Ole Bernhard Markussen,  
kundeansvarlig i Kredinor
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Øyvind Nordal er ridder og markedssjef i IT-selskapet Kong Arthur. 
Sammen med partnerne Netadmin Systems AB og Kredinor SA 
utvikler selskapet konseptet «Bredbånd fra A til Å» for bredbånds-
leverandører i Norge. 

han etablerte selskapet i 2014. Kong 
Arthur var den første britiske kongen 
som inviterte sine riddere til det runde 
bord slik at alle kunne bli sett og hørt. 
Alle ansatte i selskapet er riddere  
og administrerende direktør Bjørn 
Flengsrud Oustad er konge. Han holder 
kongens tale annenhver torsdag i et  
felles informasjonsmøte. Kong Arthurs 
ideer rundt ledelse er en stor kilde  
til inspirasjon, og like aktuelt i dag.  
De ansatte i Kong Arthur er opptatt av 
brorskap og tror at dersom hver enkelt 
bruker evnene sine til det de er best på, 
blir resultatet bra! 

– Vi snakker mye med kundene våre,  
vi er åpne, ærlige, lyttende og etterlever 
Kong Arthurs filosofi så godt vi kan,  
forteller ridder Nordal. 

Kredinor og Kong Arthur utvikler nå sitt 
partnerskap gjennom felles kunder. 
Samarbeidet startet med bredbånds-
leverandøren Vitnett på Oppdal. De har 
bestilt faktureringstjenester fra Kredinor 
gjennom konseptet «Bredbånd fra A til Å». 
Verdikjeden består i dag av 3 partnere; 
Netadmin Systems, Kong Arthur og 
Kredinor. Netadmins systemer adminis-
trerer driften av bredbåndsselskapenes 
nett og håndterer alle de ulike teknolo-
giene som leveres i dag (fiber, xDSL,  
radio). Alle kunder og tekniske tjenester 
samt signalene ligger organisert i inter-
nett, og TV-tjenester styres automatisk. 
Systemet overvåker driften 24/7/365 og 
gir automatisk feilmeldinger. Her aktiveres 
også teknisk utstyr. Kong Arthur og 
Kredinor håndterer faktureringstjenestene. 
Sammen sørger de for å levere slutt-
kundene riktig faktura for alle tjenester 
de abonnerer på. Gjennom «Min side» 
får sluttkunden oversikt over kunde-
forholdet og kan gjøre bestillinger.  
Kredinor mottar underlagene til fakture-
ring fra Netadmin via Kong Arthur som 
sender ut fakturaer og holder orden  
på kundenes reskontro. Jo Fjeldstad er 
salgs- og konseptansvarlig i Kredinor. 
Han er fornøyd med at den IT-tekniske 
løsningen nå er på plass.

– Kredinor satser på energibransjen, og 
gode integrasjoner mot våre oppdrags-
giveres fagsystemer er en helt sentral 
faktor. Den nye API-integrasjonen  
i Netadmin er en generisk løsning.  
Den er levende og oppdaterer seg på 
sekunder. Med denne løsningen slipper 
kundene å logge seg inn på Kredinors 
sider, men kan jobbe effektivt i eget 
kjernesystem. Det er enkelt og tids-
besparende. Nye kunder kan også 
koble seg på denne løsningen.  

Vi ønsker å samarbeide med flere på 
Netadmin, understreker Fjeldstad. 

– Kredinor har hatt en sterk posisjon  
i energi- og kraftmarkedet i Norge i 20 år. 
Tidlig på 2000-tallet begynte kraft-
selskapene å investere i fiberbredbånd. 
Flere av våre kunder, er følgelig selskaper 
som eies av kraftselskapene. Slutt-
kundene på bredbånd, er allerede kraft- 
og energikunder. Disse selskapene  
har fått en meget viktig og sentral rolle  
i utbyggingen og leveringen av det som 
nå er definert som samfunnskritisk  
infrastruktur, understreker Nordal. 

Kong Arthur ønsker å gjøre det enklere 
for sine kunder, derfor er fakturerings 
og -administrasjonstjenesten til Kredinor 
er veldig viktig. Gjennom system-
integrasjoner mellom Kredinor og Kong 
Arthur, får kundene gode oversikter over 
fakturaer, reskontro, statistikker og regn-
skapsrapporter i Netadmin. Det gjør alt 
enkelt for kundebehandlerne hos  
selskapene. Kong Arthur sitter i fører-
setet og er bindeleddet mellom partnerne. 
Dersom en kunde har utestående  
beløp som har overgått betalingsfrister, 
kan løsningen automatisk stenges  
gjennom Netadmin. Gjenåpning skjer 
automatisk når kunden har betalt  
gjennom Kredinors «Betal nå» løsning. 

Fakturaløsninger for bredbånds-
bransjen fra Kredinor

Kong Arthur har hovedkontor i Brumund-
dal med avdelingskontorer i Gjøvik og på 
Lillehammer. Siste skuddet på stammen 
er nytt avdelingskontor i Trondheim.  
Selskapet ble etablert for 5 år siden og 
har siden hatt sterk vekst, og vokst fra  
4 til snart 40 ansatte. Kong Arthur har 
etablert seg på steder hvor de er tett på 
ny teknologisk kompetanse i miljøene 
ved NTNU Gjøvik og NTNU Trondheim. 

Gründeren av selskapet, Bjørn Flengsrud 
Oustad, fikk inspirasjon om myten og 
fenomenet Kong Arthur gjennom filmen 
med Sean Connery som konge, da 

Partnersamarbeid

Øyvind Nordal har en noe originale stillings tittelen 
«ridder og markedssjef» i IT-selskapet Kong Arthur.

OM KONG ARTHUR

• Etablert i 2014
• Antall ansatte: 40
• Hovedkontor: Brummunddal
• Eies av de ansatte

– Suksessfaktoren til Kong Arthur er 
høy kompetanse på integrasjon,  
forretningsutvikling og design. Vi jobber  
teknisk, men også visuelt med farge-
valg og profiler. Og så er vi gode på  
å se kundenes behov til enhver tid.  
Vi bidrar slik at løsningene kundene 
våre velger er optimale og vi hjelper 
dem med å tenke helhetlig. Det kan være 
mange grunner til at fakturaer ikke blir 
betalt av kunden i tide. Kredinor har 
mange enkle og lett tilgjengelige løsninger. 
De er løsnings orienterte, og har tatt  
i bruk mange kanaler som for eksempel 
Vipps. Det kan bidra til at kundene 
kommer seg raskt ut av uføret, avslutter 
Øyvind Nordal i Kong Arthur.

Jo Fjeldstad, salgs- og konseptansvarlig i Kredinor.
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Kundene er fornøyde 
med Kredinor

Analyseselskapet Aalund har intervjuet 
100 oppdragsgivere som også er  
aktive kunder og medlemmer i Kredinor. 
God kundebehandlng fremheves også 
som viktig. 85 prosent forteller at de  
er fornøyd med den oppfølging og  
behandling kundene deres får. 
 
– Vi opplever mer enn noen gang før  
at god kundebehandling er viktig for 
våre oppdragsgivere og deres kunder  
– og det er viktig for oss, sier markeds-
sjef i Kredinor, Ingjerd Thurmer. 

Markedssjef i Aalund, Gudbrand Gråbak, 
fremhever de gode resultatene.  

– Kredinors kundetilfredshetsscore er 
høy, og slår f.eks resultater fra flere kunde-
undersøkelser som vi har gjennomført  
i den finansielle sektor, sier Gråbak.

Vennlig kundeoppfølging 

Kredinor tilbyr løsninger som gjør det 
enklere for sluttkunden, og har et klart 
mål om å gi betalingsoppfølging som er 
vennlig, personlig og saklig. Dette blir 
godt mottatt hos oppdrags giverne. 
 
– Vår holdning er at alle krav er like  
viktige, og vår oppfølging skal ivareta  
tillitten og relasjonene som må eksistere 
mellom kjøper og selger, sier Thurmer. 
Kredinor får også god score på lojalitet. 
91 prosent sier at de ville anbefalt  
Kredinor til en kollega i en annen bedrift. 

Kundetilfredshet

I en kundeundersøkelse gjennomført av analyseselskapet Aalund 
kommer det frem at 94 prosent er fornøyde med Kredinor som 
inkassoselskap. Områdene som scores høyest er tilfredsheten  
med kontaktpersonen i Kredinor, den faglige kompetansen  
til Kredinors rådgivere, selskapets bransjekunnskap og evnen til  
å få kunden til å betale.

Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor

Fra spørsmålsskjema: Hvor fornøyd er dere samlet sett med Kredinor?

94% er fornøyde med Kredinors leveranser

1. Meget misfornøyd 2. Misfornøyd 3. Hverken fornøyd eller misfornøyd 4. Fornøyd 5. Meget fornøyd 6. Vet ikke

4,5 
poeng av 
5 mulige

Kundetilfredshet 2019 – aalund.com | Kredinor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38% 56%6%

Kredinor har siden starten i 1905 til-
passet seg markeder i løpende endring, 
nå senest den digitale revolusjon som 
også har nådd inkassobransjen.  
Selskapet utvikler fortløpende nye  
og bruker vennlige løsninger ut fra  
kundebehov, og tror den høye kunde-
tilfredsheten skyldes noe av dette. 

– Vi optimaliserer kundeopplevelsen 
gjennom mennesker og teknologi.  
Dette er kundeservicetilbud som bidrar 
til gode kundeopplevelser, noe som 
også leder til at Kredinor har en av  
de høyeste løsningsgrader i bransjen, 
sier Ingjerd Thurmer

Menn troner fortsatt på inkassotoppen
Kredinors inkassotall så langt i år viser at menn drar fra kvinnene både i antall saker og inkasso gjeld. 
Tall fra Finanstilsynet for første halvår 2019 viser at inkassogjelden passerer 100 milliarder,  
og prognosen viser at antall saker som sendes inkassoselskapene vil nærme seg 10,5 millioner  
for markedet som helhet i 2019. 

Prognose 2019

Av totalen i markedet i 2019 mottar 
Kredinor om lag 2,3 mill saker og  
21 milliarder i gjeld/fordringsmasse til  
oppfølging. Kredinor er Norges største  
inkassoselskap målt i antall saker, med 
en markedsandel på ca 22%. Kredinor 
følger opp på vegne av flere selskap 
med høye saksvolum.  

Menn øker mest – og unge

Hovedtrekkene for første halvår 2019  
viser en jevn økning – på linje med  
foregående år. I aldersgruppen 18–25 år 
fortsetter økningen, men fra et betydelig 
lavere nivå enn for de eldre alders-
gruppene. Antall personer blant unge 
øker med 17%, antall inkassosaker øker  

• Markedet    • Kredinor

Kilde: Tall fra Kredinor og Finanstilsynet, med utviklingen pr. 01.07.2019 og prognose for resten av året.

med 46,5% og inkassogjelden/ hoved-
stol øker med 61,2% første halvår 2019 
sammenlignet med 2018. Andelen  
i aldersgruppene 42-57 år og 58+ har 
en svak tilbakegang. 

Menn – et inkassoparadoks

Mens menn øker sin andel av inkasso-
gjelden og antall inkassosaker, har  
kvinnenes andel gått ned over de siste 
3 årene hos Kredinor. Halvårstallene  
viser at menn har 72,3 prosent av all  
inkassogjelden for personkunder mens 
kvinner har 27,7 prosent. Ser vi på  
fordelingen av inkassosaker har menn 
71,3 prosent og kvinner 28,7 prosent av 
sakene. I tillegg kommer inkassosaker 
og inkassogjeld blant næringsdrivende. 

– Det er gammelt nytt at menn troner 
på inkassotoppen, sier Ingjerd Thurmer, 
markedssjef i Kredinor, men vi over-
raskes likevel over at forskjellene mellom 
kjønnene øker. For å sette det litt på 
spissen – det er ingen tvil om at menn 
er en svært attraktiv kundegruppe,  
men samtidig er det også menn som 
representerer størst risiko for våre  
oppdragsgivere, understreker hun. 

Er inkassotoppen nådd?

Antall inkassosaker og inkassogjelden 
har av ulike årsaker økt jevnt de seneste 
årene. Med nye reguleringer innenfor 
forbrukslån og Gjeldsregisteret vil de 
neste månedene vise om myndig-
hetenes tiltak har gitt ønsket effekt.  
– Det er all grunn til å tro at vi vil se en 
stagnasjon av veksten i inkassovolumet 
vi har hatt de siste årene, avslutter  
Ingjerd Thurmer. 

Gudmund Gråbak, markedssjef i Aalund.

Prognose 2019 – mottatt fordringsmasse/ inkassogjeld i markedet 
– og Kredinor

13 172 414 649
18 024 332 928

2017 2018 2019

83 078 000 000

93 850 000 000 

Prognose for inkassobransjen 2019 – Antall saker til inkasso

1 965 645 2 106 029 2 257 487

2017 2018 2019

8 628 741

9 988 350 
10,5 mill 

100 000 000 000 

21 031 000 000
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Gjeldsregisteret går så 
det suser
Det nye Gjeldsregisteret skal bremse 
veksten i forbrukslån og gi bedre  
kredittvurdering for finansforetakene. 
Samtidig kan privatpersoner få bedre 
oversikt og kontroll over sin usikrede 
gjeld. Det nye gjeldsregisteret har nå 
vært i drift siden sommeren 2019,  
og følgende nøkkeltall gjelder per  
starten av november 2019: 

• 3 206 831 personer har usikret 
gjeld

• 168 milliarder samlet usikret gjeld
• 57 milliarder samlet kredittkortgjeld
• 262 milliarder samlet ramme på 

kredittkort
• 161 finansforetak oppdaterer  

registeret minst en gang i døgnet

Gjeldsregisteret er et godt verktøy for 
finansinstitusjoner, som gjennom dette 
har oversikt over låntakeres forbruks-
lån, og dermed et mer helhetlig over-
blikk over låntakers økonomi. Slik får 
långiveren bedre grunnlag for å gjøre 
gode kredittvurderinger, for at veksten 
i forbrukslån skal dempes. For lån taker 
innebærer Gjeldsregisteret en mulighet 
til bedre oversikt og kontroll med sin 
egen privatøkonomi. De kan logge seg 
inn via www.gjelds registeret.com 
og se sin egen kreditt ramme og si 
opp de kredittkortene de ikke bruker. 

På sikt forventes antall inkassosaker 
også å gå ned.

ROBOTEN ROTOR OVERTAR FLERE RUTINEOPPGAVER
Rotor er sjefen over alle roboter i Kredinor. Han jobbet alene en stund fra starten  
i 2017, men nå – to år senere har han selskap av flere andre roboter. De er elleve 
stykker til sammen. Det har økt vår kapasitet, og innebærer blant annet at Kredinor 
kan ta inn nye store kunder uten å ansette flere personer. De som tidligere utførte 
disse rutinejobbene kan nå jobbe med andre ting.

Smått & godt

Nye arbeidsplasser – eget robotteam
Fordelene med robotisering er at rutine-
oppgaver løses raskt, forutsigbart og 
feilfritt og kan skje uavhengig av men-
nesker når prosessen er automatisert 
og satt i produksjon. Likevel har vi et 
team som overvåker og kvalitetssikrer 
robotene. Det betyr at robotene også 
har skapt nye arbeidsplasser. Robot-
teamet overvåker det robotene gjør  
– og sørger for at alt blir riktig. 

De mest vanlige jobbene robotene nå 
gjør er: 

Slår sammen saker 
Mer enn halvparten av sluttkundene har 
mer enn en inkassosak hos Kredinor 
samtidig. Roboten vurderer om sakene 
som kommer til inkasso skal slås 
sammen med allerede eksisterende  
saker. Dette gjør vi for å følge reglene 
fra finanstilsynet. 

Påbygging / bygger sammen saker 
Roboten vurderer om saker for samme 
debitor (sluttkunde) fra samme kreditor 
(oppdragsgiver) skal bygges sammen 
før rettslig skritt tas ut, dvs før saken  
sendes til rettslig oppfølging 

Behandler utleggsbegjæringer
Utleggsbegjæringer som kommer i retur 
elektronisk behandles av roboten, ved  
at den registrerer begjæringsbildet og 
resultat av utleggsforretningen.

Sørger for utbetalinger
Roboten betaler ut på grunnlag av  
kreditnotaer og overbetaling på faktura, 
slik at kunden får tilbake pengene sine. 

Behandler konkurslogg
Når et selskap er konkurs sørger  
robotene for at renter låses til fristdag 
og melder krav til boet

I tillegg til dette gjør robotene en rekke 
oppgaver – fellesnevneren for det som  
automatiseres er at det er repeterende 
manuelle oppgaver som krever flere 
handlinger. Vi kan for eksempel nevne 
utbetalinger for kunder innenfor telecom, 
oversendelse av oppdrag til utenlands-
forbindelser, omskriving av pant i fast  
eiendom og automatisering av sletting 
av persondata for å ivareta GDPR.

Robotteamet automatiserer fortl  øpende 
nye prosesser – og setter disse i produk-
sjon. Hvis behov kan flere roboter settes 
inn, og på den måten videreut vikler vi 
vår suksessformel om – mennesker og 
teknologi, hånd i hånd. 

Utbytte – en medlems
fordel i Kredinor SA 

Medlemmer som også er aktive kunder 
med omsetning i Kredinor har de to  
siste årene fått etterbetalt utbytte av 
overskudd knyttet til foregående år. 
Samvirke som eierform åpner for deling 
av overskudd gjennom etterbetaling  
av utbytte, og er en medlemsfordel 
som verdsettes blant eierne.  
 
Utbytte besluttes av Årsmøte i Kredinor 
SA, neste gang den 21. april 2020. 

Inkassodirektør Ole Marius Thorstensen i Kredinor anbefaler vekstbedrifter  
å ha gode rutiner for betalingsoppfølging og inkasso, eller outsorce  
tjenesten til en profesjonell tredjepart som for eksempel Kredinor. 

Vekstbedrifter 
behøver gode  
rutiner for  
fakturering og  
inkasso

viktig at man har en partner som følger opp ubetalte krav  
i alle ledd, helt frem til pengene er på konto. 
– Det å veilede kundene sine på en god måte, og rydde 
opp i uklarheter og misforståelser, er helt avgjørende for  
å ha lavest mulig utestående kundefordringer, avslutter  
Ole Marius Thorstensen i Kredinor.

Kredinor har gjort en undersøkelse blant gaselle-
bedriftene fra 2018, og tallene viser at mange 
vekstbedrifter kan komme i problemer fordi de 
ikke er bevisste nok på å få inn pengene sine.

– Det å ha tilgang til kapital er noe av det vanskeligste og 
viktigste når man er i vekst. I 2018 hadde majoriteten av  
de fremste gasellebedriftene vesentlig lengre kredittid enn 
gjennomsnittet på B2B-salg i Norge. Flere av dem lå på 
over det tredobbelte. Det binder mye kapital, og man må 
kanskje låne penger for å få bedriften til å gå rundt, sier  
Ole Marius Thorstensen, direktør for inkassodrift i Kredinor. 

God kredittpolicy – og kjenn din kunde

God kredittpraksis innebærer blant annet å gjøre seg kjent 
med kunden, foreta en kredittvurdering, sørge for gode rutiner 
rundt kundefordringer og god behandling av henvendelser 
med eventuelle klager mot kravene. I den for bindelse er det 
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Mot nye 
tider 
med ny 
inkassolov

Som mange andre aktører har Kredinor 
i lang tid etterspurt en ny inkassolov. 
Høsten 2018 ble en arbeidsgruppe  
utnevnt av justis- og beredskaps-
departementet, for å se på ulike deler 
av inkassoloven. Kredinor har hele veien 
vært aktive og bidratt inn til arbeids-
gruppen. Juridisk direktør Børre Sig. 
Bratsberg er med i Virke inkasso  
lov utvalg, og bidrar aktivt til økt  
kunnskap overfor arbeidsgruppens 
medlemmer og myndighetene. 

Ny inkassolov – mandat for 
arbeidet

Arbeidsgruppens mandat omfatter 
blant annet å se på organisering av 
inkasso virksomheten, kompetansekrav 
til innehavere av personlig inkasso-
bevilling, dekning av kostnader ved 
utenrettslig inndriving, klientmiddel-
behandling, god inkassoskikk og be-
handling av personopplysninger. De skal 
avgi sin rapport innen 1. januar 2020. 

Forholdsmessigheten – små krav 
og kostnader

I likhet med andre har Kredinor et aktivt 
forhold til endringer som kommer av  
digitaliseringen og annen utvikling – for 

Juridisk direktør Børre Sig. Bratsberg er aktiv inn mot arbeidsgruppen og deltar i Virke inkassos lovutvalg. 
Han er en av bransjens dyktigste fagpersoner innenfor inkasso og rettslige krav.

Juridisk del

eksempel det at inkassobransjen mottar 
en stadig økende mengde små krav. 
Det er enighet om at små krav har rett 
på en like profesjonell og forutsigbar 
oppfølging som større krav. Samtidig  
er det enighet om å se på forholds-
messigheten slik at den harmoniseres 
ut fra størrelsen på grunnkravet som er 
lite og inkassokostnader og gebyr til 
staten som er svært mye høyere. 

Forslag til oppfølging av krav

Kredinor har også kommet med forslag 
til presiseringer rundt krav til de som 
skal drive med inkassovirksomhet.  
Digitaliseringen gjør kommunikasjon 
raskere og enklere. Kredinor har gjennom 
flere år tilrettelagt for flere kanaler og økt 
selvbetjening i oppfølgingen gjennom 
digitale brev, Min side, Betal nå, telefon, 
sms, chat, etc., men det vil fremdeles 
være behov for tilgjengelighet i tradisjo-
nelle kanaler for skyldnere som ikke  
ønsker å benytte eller ikke behersker  
ny teknologi.

Tilpasser seg ny inkassolov

Med nye rammebetingelser vil inkasso-
bransjen være nødt til å tilpasse seg. 
Det er viktig for Kredinor at den nye  

At Kredinor har drevet med inkasso i 115 år, 
betyr at selskapet har sett hvordan markedet 
har endret seg gjennom tidene, og at vi  
derfor vet mye om hvor skoen trykker.  
Ny inkassolov er under utvikling og Kredinor 
ser frem imot nye rammebetingelser for 
bransjen, næringslivet og sluttkundene.

inkassoloven ivaretar sluttkunden/skyld-
ner på en god måte og at betingelsene  
i en revidert lov medvirker til å skape  
tillit og et godt omdømme for inkasso-
bransjen. Sam tidig må også hensynet til 
norsk næringsliv og et velfungerende  
i kreditt marked opprettholdes. Kredinor 
skal fortsette å være vennlige og forutsig-
bare – og jobbe proaktivt for at både små 
og store krav betales så tidlig som mulig 
– og til en så lav kostnad som mulig.

ARBEIDSGRUPPEN HAR FØLGENDE 

SAMMENSETNING:

• Fungerende lovrådgiver Signe 
Christophersen, Justis- og  
beredskapsdepartementet (leder)

• Seniorrådgiver Oda Stensrud,  
Finanstilsynet (sekretær)

• Seniorrådgiver Paal Bjønness, 
Forbrukerrådet

• Advokat Carl Flock, Finans Norge
• Leder Hanne Riksheim, Virke  

inkasso lovutvalg
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Solid satsing på kompetanseutvikling
I 2019 opprettet Kredinor en egen avdeling for opplæring og kompetanseutvikling. Kredinor Kompetanse 
er en helt ny satsing. Kredinor har alltid hatt et sterkt fokus på kompetanse og faglig dyktighet, og  
nysatsingen skal sørge for at vi blir best i klassen på løpende læring og utvikling. 

– Vår ambisjon er at ansatte i Kredinor 
skal ha mest og best kompetanse av 
alle i inkassobransjen. Vi skal lykkes på 
kort og lang sikt fordi faglig sterke med-
arbeidere gir oss et fortrinn og skaper 
nye muligheter. Fordelen med en egen 
kompetanseavdeling er at vi kan jobbe 
systematisk, målrettet og strategisk for 
å utrede og utvikle effektive lærings-
verktøy og skape gode læringsarenaer, 
sier Aina Hagen-Arnsen, leder for  
Kredinor Kompetanse. 

– Gjennom å legge til rette for å øke  
de ansattes kompetanse utvikler vi 
både den enkelte medarbeider og 
Kredinor som selskap. Som selskapets 
kompetanse  ressurs legger vi til rette for 
at ansatte i Kredinor blir tryggere og 

mer tilpasningsdyktige til alt som skjer  
i tiden fremover. Vi skal vi være proaktive 
og bidra til å skape gode kundeopp-
levelser gjennom medarbeidere som 
henter frem de beste løsningene når de 
trenger dem, forklarer Hagen-Arnsen. 

Kredinor har en uttalt strategi om å være 
bransjens mest attraktive arbeidsplass. 
– For vår del innebærer det å være tett 
på den enkeltes faglige og personlige 
utvikling. Det å skape gode forhold og 
en kultur for læring er et kontinuerlig  
arbeid som gjør oss til et enda bedre  
og mer attraktivt selskap. En del av  
utfordringen blir å finne den riktige  
balansen, tilrettelegging for kompetanse-
utvikling samtidig som den enkelte  
må være motivert for egen læring og 

utvikling, poengterer hun. Sammen 
med Ingvild Sagevik utgjør hun den nye 
avdelingen. Aina Hagen- Arnsen har 
lang erfaring med bakgrunn fra blant 
annet HR og administrasjon i Kredinor. 

– Kompetanseutvikling har høyeste  
prioritet fra øverste ledelse i Kredinor, 
og vi på vår side skal bidra med en  
helhetlig tilnærming, solide opplærings-
tiltak, god veiledning og tilrettelegging  
ut fra tydelige definerte krav og mål,  
understreker Hagen-Arnsen. Ett  
eksempel på nye aktiviteter innenfor 
kompetanse utvikling som alle fullfører  
er samlet i «Kredinorpakken», en kurs-
pakke med innføring i økonomi og  
inkasso samt solid informasjon om  
selskapet og alle avdelingene.

– Hva er fokuset i kompetanseutviklingen?
– I en travel arbeidshverdag, er det helt 
nødvendig å være faglig sterk og trygg 
innenfor de oppgavene vi utfører. Vi 
trenger også å ut fordre våre ansatte til  
å få økt forståelse og kunnskap om hva 
som påvirker oss nå og fremover – og 
hvordan vi skal møte fremtiden. Ved  
å øke forståelsen for fag om rådet og  
arbeidet vi utfører kan vi tenke nytt.  
Da blir vi flinkere i jobben også. Læring 
betyr å tilegne seg ny kunnskap, og 
kunne hente den frem når vi behøver 
den. Vi skal bruke vår kunnskap til å 
gjøre den beste jobben – for våre opp-
dragsgivere og deres kunder, sier hun. 

Kredinor har mangeårig erfaring med 
kurs og fagseminarer til medlemmer 
som også er kunder i samvirke-

selskapet. Alt vi gjør blir evaluert etter 
avsluttet kurs. Kredinor gis høy score 
på kompetanse. Kredinor ønsker  
å bygge videre på kompetansearbeidet 
som er gjort og vil i løpet av 2020 på-
begynne et arbeid med e-læringskurs 
for kundene – i tillegg til den tradisjonelle 
opplæringen hvor kundene inviteres  
inn til kurs, seminarer og workshops. 

– Nå er vi godt i gang og gleder oss  
til fortsettelsen. Vi har alltid vært faglig 
dyktige, men nå tar vi dette videre slik 
at vi ytterligere kan øke effektene og 
skape enda bedre resultater, avslutter 
Aina Hagen-Arnsen entusiastisk. 

Kompetanseutvikling gir motivasjon og arbeids-
glede blant kollegene i Kredinor.

Vi skal lykkes på kort og lang sikt fordi faglig sterke 
medarbeidere gir oss et fortrinn og skaper nye 
muligheter.

Elvis er vår egen «maskot» som oppmuntrer til  
å gjennomføre e-læringskurs. 

NYHET

I løpet av 2020 ønsker Kredinor å dra erfaringene rundt kompetanseutvikling  
videre, og vil i den anledning utvikle inkassokurs som e-læringstilbud til  
medlemmer av Kredinor SA. 

Kompetanse

Vi driver med spennende nybrottsarbeid innenfor  
et fagfelt Kredinor kjenner godt, sier Aina Hagen- 
Arnsen, leder for Kompetanse i Kredinor.
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Ønsket om å være tettere på lokale markeder, og en ihuga KIL- 
supporter fra Skarnes. Det er noe av bakgrunnen til at det denne 
og neste sesong står trykt Kredinor på samtlige KIL-strømper. 

Kredinor er en av flere solide samarbeids-
partnerne av KIL Toppfotball. En årsak  
til valg av KIL er selskapets direktør for 
kommersiell avdeling, Audun Rønningen 
Danielsen som er født og oppvokst på 
Skarnes. Selv om han for lenge siden 
forlot Odalen for jobb i hovedstaden er 
hans kjærlighet til KIL-fotballen like sterk, 
og han er hyppig til stede på kamper. 

– Det er viktig for oss at vi har noen  
interne med genuin interesse for de vi 
sponser. Dersom det ikke finnes noen 
med dedikert interesse vil vi ikke klare  

Hva gjør Kredinor på 
KIL-strømpene? 

budsjetter. Der finnes skøyter med egen 
personlig avtale med bergenseren Sverre 
Lunde Pedersen, avtale med Elverums 
framgangsrike håndballherrer og hånd-
ballsuksessen Vipers i Kristiansand. 

– Vi ønsker selvsagt å nå ut til det lokale 
næringslivet på de stedene vi engasjerer 
oss. Vi ser betydningen KIL har i sitt eget 
nærmiljø, og vi tror på virkningen av 
langsiktige sponsorater som en god 
merkevarebygging for Kredinor, under-
streker markedssjef Thurmer.

Kredinor er et samvirkeselskap eid av 
sine rundt 2000 medlemmer, som har 
felles interesse i at Kredinor følger opp 
ubetalte regninger til pengene er på 
konto. – Vi er først og fremst opptatt  
av å nå ut til næringslivet gjennom  
å motivere til gode rutiner for å sikre 
sunn økonomi og positiv bunnlinje,  
understreker Danielsen. 

– Gjennom den langsiktige horisonten 
for KIL-samarbeidet ønsker vi å bidra  
til en positiv opplevelse av oss som  
selskap, også for dem som følges opp 
på grunn av manglende betaling, sier 
Thurmer. – Vi tror på virkningen det over 
tid vil kunne ha at Kredinors navn er kjent 
i lokalmiljøet i den lokale toppklubben  
i fotball, sier de to markedslederne  
som kun har lovord om opplevelsen  
av nærkontakten med KIL-fotballen.

Sverre Lunde  
Pedersen går for gull 

Våre sponsorater

Kongsvinger IL Topp-
fotball 
 
Under: Kredinor-logo 
på fotball- og keeper-
strømpene gir god 
skuddfot.

å få den ønskede verdien ut av et 
sponsorat. Den genuine interessen og 
nærheten Audun har til KIL bidrar til at  
vi er til stede på kamper, som jo er viktig. 
Samtidig tror jeg det øker muligheten  
til å gjøre Kredinor kjent blant de øvrige 
sponsorene av KIL og folk flest, forteller 
Markedssjef Ingjerd Thurmer hos  
Kredinor. 

Markedssjefens dialekt er lett å spore 
tilbake til Trøndelag. (Ja, de har sponset 
Rosenborg også, tidligere). Men det er 
ikke bare fotball i Kredinors sponsor-

Kommersiell direktør i Kredinor, Audun Rønningen 
Danielsen

Sist sesong ble Sverre Lunde  
Pedersen den første nordmann med 
VM-gull individuelt på 5000 meter  
i Inzell. Nå ligger han i hardtrening 
foran sitt store mål: VM-gull allround 
på hjemmebane i Vikingskipet, Hamar 
den 29. februar – 1. mars 2020. 

Et sykkeluhell med en lagkamerat 
tidligere i høst har satt Sverre litt mer 
tilbake enn han først trodde, men 
han har en sterk drive mot å lykkes 

med VM-drømmen. Kredinor deltar 
med en entusiastisk heiagjeng blant 
publikum begge dager, og fikk nylig 
følgende melding fra Sverre:  

«Det er utrolig kjekt og inspirerende  
å høre at dere stiller med heiagjeng. 
Jeg kunne ikke hatt en sterkere 
sponsor i jakten på VM gullet.»  

Vi ønsker Sverre Lunde Pedersen og 
hans lagkamerater masse lykke til. 

VM Allround på skøyter, Hamar 29. februar – 1. mars 2020

 TEKST: BJØRN TAALESEN, FOR KIL
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Bank og
finans

Energi

Handel og
service

Offentlig
sektor

Parkering

Vi i Kredior har samlet det beste fra våre største eventer og 
lanserer nå vår nye inkassofaglige møteplass – Kredinor fagforum 
– som foregår i Oslo 13.–14. mai 2020. 

Gjennom Kredinor fagforum skal vi  
styrke den faglige kompetansen innen-
for vårt virksomhetsområde. Samtidig 
tar vi med oss viktige fag områder og  
inspirasjonskilder utenfra. Fordi flere 
perspektiver er viktig innenfor vårt  
virksomhetsområde. 

Vår ambisjon er at Kredinor fagforum 
skal bli inkasso bransjens viktigste møte-
plass gjennom et todagers program hvor 
vi har en felles faglig del og en bransje-
del: Vi har felles program den 13. mai, 
og når vi treffes den 14. mai deler vi  
inn i sekvenser med egne program for  
bransjene energi, bank og finans, handel, 
parkering og offentlig sektor. 

Nyhet! Kredinor fagforum  

Vi påvirkes av mange rammebetingelser. 
En av disse er endring. Med tema som 
dreier seg om mennesker, økonomi og 
inkasso vil vårt første Kredinor fagforum 
inneholde inkassofaglige relevante 
tema, solid bransjerettet faglig innhold  
– pluss inspirasjon, kunnskap og  
betraktninger utenfra.  
 
Vi vil også legge til rette for at møte-
plassen ivaretar det hyggelige sosiale  
– og det lille ekstra. Invitasjon til Kredinor 
fagforum er sendt til vår kontaktperson 
hos våre medlemmer og oppdragsgivere 
av Kredinor. Om du ikke har mottatt  
invitasjon og ønsker en egen, send 
e-post til: marked@kredinor.no.  

– inkassobransjens 
nyeste møteplass 

Møteplass

Med en felles dag og en bransjedag dekker vi alt 
under Kredinor fagforum – fra makroøkonomi og 
ny inkassolov til bransjetrender og caseoppgaver.

Yousef Hadaoui, programleder og journalist

Tor Berntsen, administrerende direktør  
i Kredinor

Kredinor Fagforum 2020

Radisson Scandinavia Blu Hotel har alle de 
fasiliteter vi trenger for å avvikle vårt program  
med faglig del og det sosiale. De som ønsker  
kan også ta en avstikker opp til «byens beste 
utsikt» i 21. etasje på hotellet.

NOEN FAKTA

Sted: Radisson Scandinavia Blu Hotel, Holbergs gate 30 i Oslo

Dato: 13.–14. mai 2020

Program: 13. mai – felles faglig del kl. 09.00–17.30

Konferansier er Yousef Hadaoui, programleder og journalist

Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor vil snakke om Kredinor  
inn i fremtiden, med ny inkassolov. I tillegg blir det et bredt spekter  
foredragsholdere. 

Program: 14. mai – bransjeinndelte sekvenser kl. 09.00–16.00
Energi
Bank og finans
Handel
Parkering
Offentlig sektor

Hjertelig velkommen til Kredinor fagforum 13.–14. mai 2020.
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Som kunde og oppdragsgiver er du også medlem og eier i samvirket Kredinor SA, med noen fordeler. Du vil derfor få  
tilgang til markedets beste kurs og seminarer innenfor betalingsoppfølging og inkasso. Vår innføring i inkasso/ grunnkurs  
inkasso tilbys kostnadsfritt til alle medlemmer. Vårt nyutviklede seminarkonsept Kredinor fagforum tilbys til kostpris.  
I oversikten nedenfor har vi satt opp vår kalender med kurs og seminarer for 2020, og noen møteplasser hvor Kredinor blir  
å treffe. Vår kontaktperson hos medlemmer av Kredinor får invitasjoner via e post med link til program og påmelding. 
Ta gjerne kontakt med marked@kredinor.no hvis ønsker å få tilsendt invitasjon. 
 
Informasjon om kursene legges løpende ut på www.kredinor.no/kalender.

Inkassokurs

Innføring i inkasso
Frokostseminar med 
faglig påfyll 
Medlemmer i Kredinor SA som også er aktive kunder og brukere av våre løsninger 
vil inviteres til kostnadsfrie inkassokurs i Oslo og ved flere av våre avdelingskontor  
i 2020. Vi vil ta for oss hele kreditt, kjøps- og betalingsprosessen samt rettigheter 
og plikter hvis et krav ender med inkasso. 

Vi tar også for oss andre tidsaktuelle tema som ny inkassolov og hvordan 
endringene av loven vil slå ut for våre oppdragsgivere som kredittytere – og oss 
som inkasso selskap.

Her er noen av temaene:
• Ny kunde – «kjenn din kunde»
• Registrering av ny kunde
• Hvorfor betalingsoppfølging er viktig
• Betalingsoppfølging før inkasso
• Oversendelse av saker til inkasso
• Behandling av inkassosaker utenomrettslig
• Inkassosaker som går til rettslig inkasso
• Nyheter fra Kredinor og gode rutiner for et godt samarbeid 
• Kredinor Online – kort innføring i Kredinors nettbaserte tjenester

Kurset arrangeres som frokostseminar og er kostnadsfritt for  
medlemmer som også er kunder og oppdragsgivere av Kredinor SA.  
Vi serverer enkel frokost, og kursbevis er inkludert.
 
Kurskalender er satt opp på neste side og på kredinor.no/kalender

Kurs-, seminar og aktivitetskalender 2020

Oppdatert per 10. desember 2019

Januar
15.1 Medlemsfakturering Kredinor SA

Februar
29.2–1.3  Hamar – VM Allround skøyter,  

Kredinor er hovedsponsor av Sverre 

Lunde Pedersen som har et mål  

om å vinne gull

Mars 
25.3  Oslo – Kurs: Innføring i inkasso

25.–27.3  Kredinor er til stede på Vinterkonfe-

ransen innenfor Energi, Hamburg

April God påske!

21.4 Oslo – Frokostseminar Kredinor  

Utsyn, Bjørvika konferansesenter

21.4 Oslo – Årsmøte Kredinor SA,  

Bjørvika konferansesenter

28.–30.4  Kredinor er til stede på CGI Bruker-

møte Energi, Scandic Fornebu Oslo 

Mai
13.–14.5  Nyhet! Kredinor Fagforum 2020,  

i Oslo med en spennende felles  

fagdag og en solid bransjedag for 

våre kunder og medlemmer

18.–22.5 ECA – Årsmøte I European  

Collectors Association hvor vår  

adm. direktør Tor Berntsen er  

President

26.–28.05  Kredinor er til stede på Distrikts 

Energi, Årskonferansen 2020, 

Mai/juni Kredinor er til stede på Hansen  

CX brukermøte

Juli Riktig god sommer!

August
27.8 Kristiansand – Fagdag inkasso 

September
16.9 Oslo – kurs: Innføring i inkasso

16.9 Stavanger – Fagdag inkasso 

17.9 Fredrikstad – Fagdag inkasso

 Kredinor er til stede på Visma 

Community Live, og på Parkerings-

konferansen, i regi av Norpark

Oktober
22.10 Bergen – Fagdag inkasso  

Bodø – Fagdag inkasso 

November
18.11 Oslo – Kurs: Innføring i inkasso 

Kredinor er til stede på Markeds-

konferansen, i regi av Energi Norge  

Desember  Juletid – Riktig god jul!

3.–4.12 Kredinor er til stede på Nett-

konferansen, i regi av Energi Norge 

og på Kommuneregnskap

2020



Kredinor – tettere på i Norden

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 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 9
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 Sverige
Kredinor AB
Fleminggatan 18 
S-11226 Stockholm
Tlf. +46 8 156200
kundservice@kredinor.se  

Kredinor Danmark
Kredinor AS
Lautruphøj 5
DK-2750 Ballerup
Tlf. +45 33 64 64 64
kredinor@kredinor.dk


