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Velkommen til KredinorNytt 2020
2020 er et år som ingen av oss noen
gang vil glemme. Det ble annerledesåret hvor alt ble snudd på hodet. Midt
oppe i pandemien som har rammet
Norge og omtrent alle land i verden,
så skal vi alle etter beste evne jobbe
som normalt og tilby varer og tjenester
som er like nødvendige i år som i fjor.
Vi og dere kundene våre jobber nå
mest hjemmefra. Vi møtes stort sett på
Teams og får det til selv om hverdagen
er annerledes enn før. Vi har blitt gode
på digital kommunikasjon.
2019 var et år med stort fokus rettet
mot banker og finansieringsselskaper.
Myndighetene uttrykte stor bekymring for
gjeldsveksten i forbrukermarkedet. Vilkårene for å innvilge lån ble da endret til det
strengere. Formålet med endringene var
å dempe husholdningenes private gjeld.
Boliglånsforskriften og Forskrift om krav
til utlånspraksis for forbrukslån begrenset
låntagernes adgang til kreditt, og inn
føringen av Gjeldsregistret innebar at
kontrollen og oppfølgingen av den
enkeltes faktiske gjeld ble enklere for
bankene. Gjelden utgjør nå i november
2020 i overkant av 155 milliarder. Det er
en nedgang sammenliknet med fjoråret
på 13,1 milliarder, som utgjør 6,9 %.
Nedgangen i privat gjeld er gledelig og
viser at innføringen av gjeldsregistre har
medvirket til lavere låneopptak, og mindre aktiv kredittkortbruk.
Vi ser også at koronasituasjonen og
smittetiltak har resultert i at de som
skylder penger, samlet sett har blitt
flinkere til å nedbetale misligholdt gjeld.
Løsningsgraden på eldre saker er høyere enn før og antallet nye saker til inkasso er betydelig lavere enn i 2019.

Gjeldsregisteret og endret forbruksmønster er de viktigste årsakene til at
antallet nye saker til inkasso har gått
ned. I tillegg har historisk lave strømpriser noe å si for nedgangen.
For inkassobransjen har året vært krevende fordi søkelyset fra myndigheter og
medier i 2020 som i 2019 ganske ensidig har vært rettet mot høye salærer og
at noen inkassoselskaper har høy inntjening. Mediene har vært lite interessert
i å skrive om inkassoselskapenes individuelle oppfølging av skyldnere og viktigheten av at penger til slutt havner der de
hører hjemme. Vi påstår at et velfungerende kredittmarked er helt avhengig av
en inkassobransje som utøver sin rolle.
Det krever kompetanse, oppfølging og
effektivitet på inkassoselskapets hånd.
Inkassobransjen har lenge ønsket en
ny inkassolov velkommen og stod bak
arbeidsutvalgets innstilling til ny lov.
Regjeringen anså at et ordinært lov
arbeid ikke var tilstrekkelig og vedtok
en «hasteforskrift» som med virkning fra
1. oktober i år i vesentlig grad reduserte
størrelsen på inkassosalærene. Arbeidet med ny lov fortsetter. Vi antar at den
vil tre i kraft i løpet av et par år. Kredinor
har snudd seg rundt for å møte en
omsetningsreduksjon på 30 %. Våre
mange lojale kunder har hjulpet oss
gjennom det som kunne blitt en stor
utfordring for oss. Vi garanterer for at vi
fortsatt kan levere topp kvalitet på våre
tjenester. Vi skal være den beste samarbeidspartneren for dere.

deres og for oss at våre betalings
løsninger er enkle og kundevennlige.
Samtidig er det nødvendig å kunne utvikle nye og stadig bedre tjenestetilbud.
Det er spesielt viktig for Kredinor å kunne
foreslå løsninger for dem som ikke evner
fullt ut å betjene allerede pådratt gjeld.
Vår oppgave er å sørge for at våre oppdragsgiveres pengekrav blir betalt, men
vi har også et stort ansvar for å kunne
tilby fleksible og individuelle løsninger,
særlig i disse spesielle tider. Vi har også
et ansvar for å opptre overfor skyldner
på en slik måte at Kredinor oppfattes
som løsningsorienterte, flinke og seriøse.
Det er fortsatt slik at enhver av oss må
stå ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser og betale sin gjeld, men det er
også Kredinors ansvar å bidra til at de
som har havnet i et økonomisk uføre,
skal få hjelp til å komme seg ut av det.
Kredinor skal jobbe for sunne økonomiske forhold i samfunnet. Det har vi
gjort siden vi ble etablert i 1905. Vi er
helt sikre på at samfunnet er tjent med
en velfungerende, utviklingsorientert
og økonomisk stabil inkassobransje.
Jeg ønsker våre mer enn 2000 eiere,
medlemmer og kunder en god jul og et
godt og gradvis normailisert koronaår
i 2021. Vi i Kredinor ser fram til et fortsatt godt samarbeid med dere alle, og
så håper vi på at vi skal kunne møte
dere, snakke med dere og se dere så
snart som mulig. Det savner vi veldig.
Med vennlig hilsen

Selvbetjeningsportaler, chatbots og enkle
betalingsløsninger er viktig, og Kredinor er
svært opptatt av å være i forkant av utviklingen. Det er viktig for dere, for kundene
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De ansvarlige for løsningen er fra høyre
Merete Retterstøl Langset, strategisk
rådgiver og prosjektleder i Lyse Dialog
sammen med Ingrid Braut, leder for faktura,
betaling og innfordring i Lyse Dialog.

Våre kunder

– Altibox viser nok
en gang at de tilbyr en
bredbånd- og tv-løsning
som er bedre enn hva
konkurrentene tilbyr.»
Fredrik Høst, daglig leder EPSI Rating Norge
(epsy-norway.org og altibox.no)

Marianne Marsli har det
operative ansvaret for
leveranse fra Kredinor til Lyse
Dialog og Altibox.

kunden slipper å foreta seg noe mer
etter betaling. Det går like raskt også
utenfor ordinær åpningstid og i helgen.
Hun understreker også at løsningen har
ført til høyere løsningsgrad, noe som
har vært et viktig hovedmål.

Altibox og Kredinor
Et heldigitalt økosystem innen betalingsoppfølging
Sammen med Altibox har Kredinor utviklet en løsning for betalingsoppfølging som kan hånd
tere et økosystem per nå bestående av 37 små og store partnere med alt fra omlag 2 000 til
200 000 sluttk under i Norge og Danmark, som benytter tv- og internettjenester fra Altibox.
Kjernen i løsningen er en innovativ felles
tjeneste for fakturering med automatisert stenging hvis faktura ikke betales
etter 30 dager, og automatisert gjen
åpning innen ett minutt hvis faktura
betales gjennom link til Betal nå som
sendes kunden på SMS fra Kredinor.
– Den største overraskelsen for oss er
at automatisering av stenging og gjenåpning ser ut til å ha gitt økt kundetilfredshet blant sluttkunder, sier Merete
Retterstøl Langset, prosjektleder for
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To kompleksiteter i løsningen
På spørsmål om selskapsstrukturen
understreker Merete Retterstøl Langset
at det er to kompleksiteter i dette – selve
faktureringsdelen som Lyse Dialog
håndterer på vegne av Altibox – og
samarbeidet mellom Altibox og de
37 lokale partnerne.

implementeringen av den nye løsningen.
Hun er ansatt i Lyse Dialog, som har
ansvaret for fakturering og innfordring
for partnerne som har avtale om
faktureringstjeneste gjennom Altibox.

De fleste partnerne er telekomleverandører fordelt over hele Norge – fra Altifiber
i sør til Signal Bredbånd, Lofotkraft
Bredbånd og Vesterålskraft Bredbånd
i nord. Sluttkunden er alt fra privatpersoner til bedrifter, boligsameier og eiere
av fritidsboliger. De får bredbåndsløsninger med internett, TV, telefoni fra
produkthuset Altibox, og reseller
tjenestene i en co-branding lokalt.

Merete Retterstøl Langset støttes av
sin kollega Ingrid Braut, leder for faktura,
betaling og innfordring i Lyse Dialog, som
sier at nøkkelen til kundetilfredsheten
i innfordring ligger i at gjenåpningen
går raskt når kunden betaler samt at

Altibox – Norges best likte
bredbåndsleverandør
Altibox er kåret til Norges best likte
bredbåndsleverandør av sine kunder
11 år på rad. I forbindelse med koronapandemien har Altibox tatt et stort

ansvar for å sikre driftsstabilitet, og tar
mål av seg å vinne for 12. gang. Det
hviler derfor et stort ansvar på Kredinor
å forvalte kunderelasjonene godt.
– Vi i Kredinor synes det er veldig kjekt
å følge opp kundene til Norges best
likte selskap, sier Marianne Marsli som
har det operative ansvaret for leveranse
fra Kredinor til Lyse Dialog og Altibox.
– Vi får mange meldinger fra partnerne
til Altibox om at sluttkundene er fornøyde.
Det er kjekt å bidra til lojale kunder
også blant de som er sent ute med
å betale.
Kundebehov som vokste med
mulighetene
Altibox har satt opp et nytt helhetlig
CRM og faktureringssystem, Infonova,
som alle Altibox-partnere skal benytte
seg av. Merete Retterstøl Langset forteller at hun via Lyse Dialog og Kredinor
sitt samarbeid tok kontakt med Helene
Sælen-Årrestad som er KAM og
prosjektleder i Kredinor, og sparret litt
rundt kundebehov for Altibox.
Herfra gikk det raskt til overordnet løsning ble skissert og dyktige tekniske
ressurser på begge sider ble involvert.
Leverandør av Altibox sin nye løsning

FAKTA OM ALTIBOX – NORGES
BESTE BREDBÅND- OG TV-LØSNING

www.altibox.no
Antall ansatte: 260
Omsetning: 2,5 milliarder i 2019
Etablert år: 2002
Hovedkontor: Stavanger
Eierstruktur: Lyse-konsernet
Altibox ble etablert av ildsjeler i Lyse
i 2002, og var først ute med fiber
bredbånd til privatmarkedet i Norge.
I 2020 har Altibox mer enn
650 000 abonnenter og over
1,3 millioner nordmenn som bruker
bredbåndstjenestene. Styrken til
Altibox er infrastruktur, kunde
kapasitet og kvalitetsprodukter.
Mange av partnerne i ulike deler
av landet er kraftselskaper.
Ifølge det uavhengige analyse
byrået EPSI har Altibox hatt de
mest fornøyde og lojale kundene
11 år på rad.
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Våre kunder

Merete Retterstøl Langset og Ingrid
Braut er fornøyde med løsningen
og ser frem mot å bli utfordret av
Kredinor til å tenke nytt og skape
nye kule løsninger.

Petter Gjeitnes, forretningsutvikler og ansvarlig for den tekniske utviklingen
i Kredinor.

Helene Sælen-Årrestad, KAM og prosjektleder i Kredinor.

viste seg å være svært fleksible i forhold til utvikling av ønsket grensesnitt,
noe som åpnet muligheten for en
skreddersydd og optimalisert løsning.

LYSE DIALOG AS

www.lysekonsern.no
Lyse Dialog er et kompetanse
senter innenfor fakturering og
betalingsoppfølging og er Lyse-
konsernets ansikt utad. Selskapet
inngår alle avtaler med kundene,
svarer på henvendelser og har
ansvaret for fakturering.
Videre er Lyse Dialog også ansvarlig for markedsføring, salg og
kundeservice for alle produktene
som konsernet leverer til både
privat- og bedriftskunder.
Lyse er et industrikonsern eid av
14 kommuner i Sør-Rogaland og
består av mange ulike selskap,
deriblant datterselskapene Altibox
og Lyse Dialog
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Omfattende integrasjonsløsning
Helene Sælen-Årrestad har i samarbeid
med Petter Gjeitnes hatt hovedansvaret
for dette prosjektet, som er en av de
mest omfattende integrasjonsløsningene
Kredinor har utviklet. De er begge forretningsutviklere i Kredinor.

Petter Gjeitnes forteller følgende:
– Min jobb har vært å tolke kundens
behov og definere hvordan dette skal
løses via API-ene våre. I forbindelse
med stengeløsningen dreier det seg
om å sikre riktige kjedereaksjoner når vi
skal stenge og korrekte kjedereaksjoner
ved gjenåpning. Løsningen gjør hva
den er programmert til, og alt fungerer
godt hos alle partnere som er i gang.

Utgangspunktet her er at Kredinor er
master og den som bestemmer aktivitetene mot kundene når sakene er
mottatt. Integrasjonen er likevel bygd
opp slik at brukere på begge sider har
en totaloversikt over aktivitetene i nåtid
i sine respektive systemer.

Heldigital transparent løsning
Resultatet er en heldigital løsning inn
mot Altibox og partnerne. – Kommunikasjonen er 100 % live, og alt som skjer
hos Kredinor skjer også hos Altibox og
partnerne, sier Helene Sælen-Årrestad.
Det gjør at alle har full kontroll med
kundene og status for betaling, mens
vi i Kredinor gjør jobben.

– Denne komplekse oppgaven ble
faktisk enklere ved at løsningen ikke
var utviklet tidligere, sier Helene Sælen-
Årrestad. – Det gjorde at både Kredinor
og Infonova startet med blanke ark.
Samtidig var kundebehovet så tydelig
at vi kunne sette opp hele løsningen
som de ønsket først. Deretter ble alt
tilrettelagt ut fra dette oppsettet.

– Vi fikk utviklet beste praksisprosesser
for aktivitetene mot kundene, noe partnerne har vært svært fornøyde med,
sier Merete Retterstøl Langset. – Nå ville
det seg slik at vår største partner, Viken
Fiber, var først ute med å ta i bruk løsningen. De har utelukkende gitt positive
tilbakemeldinger. Det er kjekt for oss
å vite at løsningen fungerer godt for en

så stor kunde når de andre partnerne
skal inn i løsningen.
– Det er en stor fordel for oss å tilby en
tjeneste som er enhetlig, med felles
rutiner og gjenkjennelse samt mindre
manuell håndtering både for faktureringen
og ved stenging/gjenåpning, sier Ingrid
Braut. – Merverdien blir derfor mer og
mer tydelig; felles fakturering og automatisering frigjør tid slik at vi kan ta
inn nye kunder uten å ansette flere
mennesker.
Tillitt gjennom lokal tilstede
værelse
Kredinor har kontorer over hele Norge.
– Vi merker tydelig at Kredinor er kjent
lokalt, noe som har gjort det enklere
for partnerne å si ja til denne løsningen,
sier Merete Retterstøl Langset.
– For vår del er det også praktisk at vi
er så nære hverandre her i Rogaland,

sier Ingrid Braut. – Det er enkelt å ta
kontakt og vi forstår hverandre og hva
som er god kundebehandling. Det bekrefter også tilbakemeldingene fra partnere og kundene.
Omfatter også Danmark
Altibox leverer også bredbåndsløsninger i Danmark. Til forskjell fra Norge
hvor partnerne eier kundene, er
det Altibox selv som eier kundene
i Danmark. Kredinor er allerede inne
og leverer tilsvarende løsning til Altibox
i Danmark.

– Merverdien blir derfor
mer og mer tydelig; felles
fakturering og automatisering frigjør tid slik at vi
kan ta inn nye kunder uten
å ansette flere mennesker
Ingrid Braut, leder for faktura, betaling og
innfordring i Lyse Dialog.

Avslutningsvis understreker Merete
Retterstøl Langset at de har en ambisjon
om å strekke seg videre, blant annet
ved å se på hele betalingsdomenet
fremover. De ser frem til å bli utfordret
av Kredinor både til å tenke nytt og
til å svare opp på deres forventninger
hvor kjernen blir nye kule løsninger
av premium kvalitet.
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Nye løsninger

egenutviklede betalingsløsning Betal nå,
hvor kunden kan velge å betale fra
konto, kort eller via Vipps.
– Automatiseringen er tilrettelagt gjennom
en integrasjon mot Infonova som er
kjernesystemet for Altibox, sier Petter
Gjeitnes, som er ansvarlig for de tekniske
løsningene i Kredinor. – Vi har definert
hendelser både i eget system og hos
Infonova. Dette utløser en kjedereaksjon
når betaling uteblir. Tilsvarende utløses en
automatisert kjedereaksjon når betalingen
er gått igjennom i Betal nå, sier han.

En lønnsom kompleksitet
Helene Sælen-Årrestad,
KAM og prosjektleder i Kredinor.

Petter Gjeitnes, forretnings-
utvikler og ansvarlig for den
tekniske utviklingen i Kredinor.

Marianne Marsli, operativ
KAM, Kredinor i Stavanger
har det operative ansvaret
for leveransefra Kredinor til
Lyse Dialog og Altibox.
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Kredinor har utviklet sin mest komplekse teknologiske løsning
frem til nå, hvor kjernen er en automatisert innfordringsprosess
for Altibox. Det som gjør løsningen unik, er den helautomatiske
stenge- og gjenåpningsprosessen av bredbåndstjenestene.
– Resultatene av automatiseringen som
skal tas i bruk av de 34 Altibox-partnerne,
tyder på at både løsningsgraden og
kundetilfredsheten går opp, mens behovet for menneskelig arbeidsinnsats går
ned, sier Helene Sælen-Årrestad som er
KAM og prosjektleder inn mot oppdragsgiver, tjenesteleverandør og partnere.
Forretningsutvikler Petter Gjeitnes og
KAM og prosjektleder Helene Sælen-
Årrestad i Kredinor fremhever at

Fornøyde sluttkunder
Altibox har Norges mest fornøyde kunder
og er opptatt av at sene betalere også
skal føle seg viktige. – Det var noe
skepsis knyttet til automatisering av
stenge- og åpneprosessen hos
partnerne, fordi de trodde det kunne
ødelegge for kunderelasjonen, sier
Marianne Marsli, som er ansvarlig for
saksbehandlerteamet. – Det har blitt
helt motsatt. Sluttkundene blir super
fornøyde over at det går så raskt å få
tjenesten gjenåpnet, sier hun.

Åpne og tilgjengelige hendelser
Kundesenteret får også mindre trafikk
på grunn av SMS-en som bekrefter
betaling og gjenåpning i løpet av
sekunder. Hvis kunden ringer, kan
kundeservice hente opp fakturaen
i infonova. Samtidig får de opp et eget
vindu med liveinformasjon. Det innebærer at de kan svare kunden på
spørsmål der og da. Tidligere var de
nødt til å henvise kundene til Kredinor.
Dette bidrar til gode kundeopplevelser
både hos partneren og sluttkunden.

– Jo mer vi utvikler, desto større forventninger får både oppdragsgiver og
sluttkunden til oss. Det motiverer oss til
å være langt fremme i skoene med det
nyeste – gjerne før kunden selv erkjenner at det er et behov, avslutter Helene
Sælen-Årrestad.

Aldri på stedet hvil
En videreutvikling av denne løsningen
er ikke utenkelig hvis vi spør det energiske teamet. Marianne Marsli sitter
nærmest oppdragsgiver og sluttkunden
i det daglige. Helene Sælen-Årrestad er
stadig på jakt etter nyutvikling, og Petter
Gjeitnes sitter tett på utviklingsmiljøet
som ser de teknologiske mulighetene.
De tar tak i alt som kan bidra til å bygge
merverdi og optimalisere kundeopp
levelsen.

BETAL NÅ

Betal nå er en egenutviklet løsning
av Kredinor hvor oppdatering av
betaling skjer umiddelbart både hos
Altibox, partneren, sluttkunden og
Kredinor, noe som muliggjør stenging og gjenåpning på et minutt.

Hendelser i forbindelse med stenging og gjenåpning av bredbåndstjenesten

Faktura

Forfallsdato
overskrides

kr

Ny melding om at stenging
iverksettes med tilbud om
betaling via Betal nå

!

Påminnelse om
manglende betaling
til kunden

Dette skjer i løpet
av minutter:

kompleksiteten ligger grunnarbeidet for
løsningen. I produksjon er løsningen
enkel og effektiv.

SMS om stenging
etter 30 dager om
faktura ikke betales

Betal nå – muliggjør umiddelbar
gjenåpning
Den automatiserte prosessen tilknyttet
stenging og gjenåpning av bredbåndsleveransen når faktura ikke betales, er
unik i den forstand at gjenåpning skjer
på under ett minutt. I bunnen for den
automatiserte løsningen ligger Kredinors

Umiddelbar SMS
om at leveransen
er stengt

Tilbud om gjenåpning
ved betaling via link
til Betal nå

Betaling via link

Systemet iverksetter
gjenåpning

Gjenåpning innen
ett minutt

SMS til sluttkunden om
at leveransen er gjenåpnet
sekunder senere

!

Kredinor melder stenging
på grunn av manglende
betaling fra kunden

x

Leveransen stenges

Umiddelbar melding
fra Betal nå om
betaling til systemet
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Inkasso

Den dagen myndighetene iverksatte de
mest inngripende tiltakene Norge har
hatt i fredstid, 12. mars 2020, besluttet
ledelsen i Kredinor at alle ansatte som
kunne, skulle flytte til hjemmekontor.
Fra og med 13. mars og frem til i dag,
hvor vi noterer desember, har Ole Marius
Thorstensen ledet inkassodrift i Kredinor
via møter på Teams, e-poster, meldinger
og telefon. Og noen få fysiske møter.
Vi spør inkassodirektøren om hvordan
det har gått – det som ble den nye
inkassohverdagen?
– Det har gått bra, jeg kan ikke si annet
enn det. Vi har hatt full bemanning
i hele denne tiden. Og har hatt mye
å gjøre. Selv om antall inkassosaker
har gått ned, så har antall henvendelser
til kundesenteret og saksbehandlerteamene gått opp, og vi har i snitt
brukt mer tid per samtale.

En ny inkassohverdag
Med en av inkassobransjens viktigste jobber – i dette annerledeså ret også innenfor
inkasso – kan inkassodirektør Ole Marius Thorstensen i Kredinor, melde om rekordhøy løsningsgrad på gamle inkassosaker.

«Ole Marius Thorstensen
leder et av Norges største
miljøer innenfor inkasso
drift, med 381 ansatte
fordelt på hovedkontoret
i Oslo og 9 avdelings
kontorer over hele Norge.»

Samtidig konstaterer han at antall nye
inkassosaker gikk ned i sommer, men
viser nå en svak økning gjennom høsten.
Disse nye inkassosakene løses langt
raskere enn tidligere. Hvordan kan det
skje i et år hvor medier og mange
andre har spådd inkassokrise for folk?
– Folk har i disse tider prioritert betaling
av gjeld foran forbruk sier Ole Marius
Thorstensen.
Og det i en tid med permitteringer,
konkursspøkelser, og en arbeidsledighet som svinger ettersom tiden går fra
første og over til andre bølge av korona-
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Hva tenker du nå om den dagen Norge
stengte?
– Jeg trodde nok som de fleste andre
at det ville komme et rush av inkasso
saker og betalingsproblemer, men det
skjedde ikke. Ja – vi må ikke glemme
at det er enkelte som har fått det verre,
for det vet vi.

pandemien. Før vi får høre mer om
denne uventede betalingsaktiviteten fra
inkassokundene dykker vi litt dypere
inn i en inkassodirektørs hverdag.

Har mange fått problemer på grunn av
koronapandemien?
– Det har vært færre med problemer
enn vi kunne frykte. I april, som var topp
måneden, dreide 1,5 % av henvendelsene seg om koronarelaterte spørsmål.

Ole Marius Thorstensen leder et av
Norges største miljøer innenfor inkasso
drift, med 381 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og 9 avdelingskontorer
over hele Norge. Han har nesten 40 års
fartstid fra inkassobransjen og har ikke
opplevd maken til det vi opplever nå
med en pandemi. Bortsett fra finans
krisen som var ille, men hvor hans hverdag nærmest var motsatsen til det vi
opplever nå.

Hvordan forklarer du det som ikke
skjedde?
– Enkelte forhold slo annerledes ut enn
mange trodde, og med et lavere forbruk
satt mange derfor igjen med mer penger
enn før. Staten gikk inn med store støtteordninger og andre tiltak som bidro til at
det store flertallet ikke ble rammet så
hardt som man kunne frykte. De som
har ordinære løpende utgifter og som
stort sett har fått lønnen sin

Med nesten 40 års fartstid fra inkassobransjen har inkassodirektør Ole Marius Thorstensen ikke opplevd
maken til unntakstilstand enn det han opplever nå under koronapandemien, bortsett fra finanskrisen.

eller betaling via permisjonsordninger,
fikk derfor ikke forverret økonomien sin.
INKASSODRIFT

Kan du utype litt rundt hva som påvirket
privatøkonomien?
– Ja, helt forenklet så ble noen store
kostnadsdrivere endret og mange av
impulskjøpene forsvant. Når alt stengte
ned, sluttet folk å reise, de gikk ikke ut
på restaurant, teater eller konserter, de
shoppet mindre – folk ble rett og slett
hjemme – forbruksmønsteret endret
seg. Samtidig ble renten for boliglån
redusert, og vi fikk en historisk lav
strømpris. Selv om mange ble rammet
av permitteringer og oppsigelser, så
fikk flere mer til overs rett og slett.
Si litt mer om dette med endret forbruksmønster?
– Det kan være mye, men jeg tror at
når noe så dramatisk skjer som denne
koronapandemien, så gjorde det noe
med folk. Mange av de som normalt
kommer til inkasso, de som har et
løpende overforbruk, begynte å bruke
mindre. Det førte til at vi fikk færre
saker til inkasso fra den gruppen.

Antall: 381 ansatte
Ledes av: Ole Marius Thorstensen
Områder:
Inkasso Overvåk
Regional inkasso
Internasjonal inkasso
Kundesenter
Internservice
Fakta:
• Behandlet 1,5 mill inkassosaker
i 2019
• Fulgte opp 0,8 mill purresaker
i 2019
• Kundeservice ved 1,5 mill
henvendelser
Sted: Oslo, Tromsø, Trondheim,
Kristiansund, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Porsgrunn,
Fredrikstad og Hamar
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Våre kunder

Inkasso

og bruke, slik vil det alltid være. Andre
vil ta med seg dette med å sette tæring
foran næring – og betale.
Hva tenker du om fremtiden – hvordan
kan vi lære av dette?
Vi vil jo alltid ha et forbruk, men etterstrebe mer riktig forbruk kanskje?
Målet må jo være å bruke penger vi har
og kan betale med. Pengeflyten skaper
arbeidsplasser, og arbeidsplasser skaper
betalere. Den viktigste grunnen til at det
har gått så bra frem til nå, er at folk og
næringsliv har fått den støtte og hjelpen
de trenger. Samtidig er det, som jeg sa
innledningsvis, både enkeltindivider og
enkeltbransjer som er hardere rammet
– det må vi ikke glemme. Vi må ta vare
på folk og hjelpe der vi kan.

Inkassodirektør Ole Marius Thorstensen har ledet inkassodriften i Kredinor med 381 ansatte gjennom
Teams, meldinger, telefon, e-post siden Norge stengte ned 12. mars i år.

Samtidig så vi en økning i henvendelser
fra disse, de tok kontakt for å ordne
opp i gammel gjeld.
Hva går henvendelsene ut på blant
dem med gamle saker?
– De vil ha hjelp til å finne ut av det.
Økningen i antall som vil rydde opp
i gammel gjeld har vært stor. De har
gjerne flere saker og vil ha hjelp til å se
på helheten i situasjonen sin. Det for
klarer også økningen i tiden vi bruker
på telefon, og økningen i antall saker
som blir betalt. Når folk får hjelp, betaler
flere av dem.
Selv om antall inkassosaker går ned, har det
vært mange henvendelser til Kundeservice
under koronapandemien. Samtalene tar ofte
lenger tid fordi folk ønsker en gjennomgang for
å betale gammel inkassogjeld.

12

Hva tror du skjer nå i julemåneden?
Jeg tror folk vil være litt mer bevisste
forbruksmønsteret sitt, og mer forsiktige.
Det tror jeg også i etterkant av denne
pandemien, når de ser hvilke konsekvenser det kan gi. Men noen må ut

Hva er oppskriften for å bli best innenfor
inkasso?
– Det er jo ingen hemmelighet at inkasso
dreier seg om mennesker, og de er vi
helt avhengige av for å kunne hjelpe.
Vi har moderne systemer, men de er jo
også avhengige av mennesker. Jeg tror
nøkkelen ligger i at vi har en god blanding av eldre og erfarne i kombinasjon
med unge personer som bidrar til nytenking og utvikling. En miks i alder og
erfaring fungerer veldig bra.
Hvordan fungerer menneskene dine på
hjemmekontor?
– Det jeg ser hver dag, er at de gjør
jobben sin. Og det gjør at alt går bra,
men jeg vet at mange savner kontoret
og den uformelle kollegiale praten – det
å ha en tilhørighet, noe å gå til. Derfor
ser jeg frem til at denne pandemien er
over. De legger ned en enorm arbeidsinnsats i kontakten med oppdrags
givere og deres kunder. Og pengene
kommer inn. Det er vår hovedoppgave
– hjelpe, rettlede og be folk om å betale,
poengterer Ole Marius Thorstensen
i Kredinor til slutt.

Håkon Olaussen, partneransvarlig innenfor Energi i Kredinor, var prosjektleder for implementeringen
av Klarkraft. – Vi holder det vi lover – våre moderne skybaserte løsninger og vår erfaring innenfor området
gjorde at Klarkraft var på luften i løpet av to måneder.

Haakon Dyrnes, administrerende direktør i Klarkraft
valgte Kredinor fordi de trengte ny teknologi og
rask onboarding for å komme på luften i oktober,
noe de klarte – helt i henhold til planen.

Nye fakturatjenester gjennom Elhub
Det har lenge vært spådd at implementeringen av elhub vil gi
økende etterspørsel etter systemer og tjenester som kan bistå
kraftbransjen med effektivisering og kostnadskutt. Ett av områdene
er leverandører som har skreddersydde løsninger for å håndtere
fakturering og betalingsoppfølging.

KLARKRAFT

gjelder faktura og kundedata. – Dette
medfører smidig og rask kommunikasjon.
Løsningen gjør at oppdragsgiver fortsatt
har kontrollen gjennom at oppdateringene
som skjer i nåtid mellom kunde og
Kredinor, også vises i deres systemer.

Klarkraft har som forretningsfilosofi
å bidra til at kundene bruker mindre
strøm, og at den strømmen kunden
til enhver tid bruker, leveres til den
faktiske kostnaden Klarkraft har
for å levere strømmen. Klarkraft
har et fast månedlig beløp som
sin margin, og ikke en fortjeneste
på strømmen som selges til kunden. All kraft som selges gjennom
Klarkraft, er 100 % norsk vannkraft.

Kredinor som er markedsleder på
inkassotjenester mot energisektoren
og årlig forvalter 10 millioner fakturaer
på vegne av ulike bransjer og opp
dragsgivere, har sammen med ny
startede systemleverandører laget flere
spennende konsepter som er tatt i bruk
av eksisterende og nye selskaper i kraft
bransjen.

Enkel og rask implementering
Utfordringen har lenge vært tid- og
kostnadskrevende integrasjonsprosjekter
ved outsourcing av fakturatjenester.
– Den nye teknologien medfører vesentlig
raskere implementering av nye oppdragsgivere. Vi kan i dag sette opp et
strømselskap for tjenesten vi tilbyr innen
«komplett fakturaadministrasjon», i løpet
av noen få uker. Historisk har slike nye
integrasjonsprosjekter tatt 0,5–1 år,
understreker Håkon Olaussen.

ny teknologi, samt Kredinor sin lange
erfaring og kompetanse med å håndtere
store volum for fakturaadministrasjon,
gjorde valget enkelt. Vi startet prosjektet
med implementering av faktura
administrasjon i august, og var på luften
i oktober – i henhold til planen, sier
administrerende direktør Haakon Dyrnes,
i Klarkraft.

– Vi ser at flere av disse nystartede ITselskapene har samme filosofi som
Kredinor hva gjelder IT-arkitektur og
skybasert teknologi, sier partneransvarlig
Håkon Olaussen, i Kredinor. Data
utvekslingen er API-basert både hva

Klarkraft først ute
Strømutfordreren Klarkraft, som lanserte
seg i markedet i oktober 2020, er en
av aktørene som har valgt Kredinor til
å forvalte all fakturaadministrasjon.
– Kombinasjonen med rask onboarding,

Nå står nye aktører innenfor energi for
tur i Kredinor. – Det er en modenhet for
å benytte tredjeparter som gjør det
enkelt for oss å holde god fart også
når nye melder sin interesse, avslutter
Håkon Olaussen, i Kredinor.

Håkon Olaussen som er partner
ansvarlig innenfor Energi i Kredinor,
forteller at han ser en trend som tilsier
at strømselskapene vil rendyrke seg
som salgsorganisasjon, samtidig som
nettselskapene vil prioritere fokus
innenfor egne kjerneoppgaver. Typiske
fakturatjenester vil av den grunn bli
overlatt til 3. parts leverandører.
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Ny løsning

SLIK FUNGERER LET`S PAY

Motta en SMS
All betalingsinformasjon i linken

Gå til betaling
Velg betalingsmåte – Vipps eller kort
Gjennom den nye betalingsløsningen Let's pay har IT-direktør Barbro Hagen i Kredinor laget en
betalingsløsning som kundene og våre oppdragsgivere vil elske – rask og enkel betaling – med
saldooppdatering i nåtid.

Kredinor tar et nytt steg inn i området for betalingsløsninger
med denne løsningen.

Kredinor lanserer Let's pay
– lekende lett betaling av faktura
Kredinor lanserer nå Let's pay som er en enkel og kundevennlig løsning for betaling av faktura.
Betalingsløsningen gjør det lekende lett – vi har fjernet utfylling av konto, kid og beløp, så det er bare
å betale. Når betaling skjer i Let's pay, oppdateres saldo i nåtid både hos kunden og sluttkunden.
– Vi har heldigitalisert betaling av faktura
gjennom Let's pay. Det er lekende lett
– kunden mottar SMS, klikker på link,
deretter betaling og godkjenn, forteller
Barbro Hagen, direktør for Forretningsutvikling og IT i Kredinor.
Med nyheten Let's pay blir vi en fullverdig
leverandør innenfor betalingsløsninger. Fra før
har vi Betal nå som er egenutviklede løsning
innenfor inkasso. Let's pay er en betalingsløsning
som tilbys innenfor fakturering og purringer.
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Etterspurt blant kundene
Kredinor er et av Norges største selskap
innenfor inkasso, men håndterer både
kundeservice og fakturaservicetjenester
i det norske markedet. I tillegg har vi
betalingsløsningen Betal nå innenfor
inkasso. Med Let's pay tar vi et steg inn
i verdikjeden fra faktura sendes og frem

til betaling, som er superrask og enkel
betaling.
– Løsningen bunner i kundebehov, hvor
våre oppdragsgivere har ønsket seg en
superenkel, trygg og rask betalingsløsning for faktura, forklarer Barbro Hagen.
Let's pay benytter samme teknologi
som betalingsløsningen, Betal nå, som
er superenkel, trygg og rask. Med Let's
pay for fakturabetaling unngås koblingen
til inkasso for kunden som betaler tidlig.
Samtidig åpner Let's pay for sømløs
overføring til inkasso hvis det skulle vise
seg at kunden ikke betaler.

Fra faktura til betaling – på
sekunder
Let's pay sendes gjennom en link til
sluttkunden på SMS. Ved å digitalisere
kundenes faktura trenger ikke slutt
kunden å tenke på konto, KID eller beløp
– alt er klart til betaling. Klikk på link og
betal via kort eller Vipps og få oppdatert
status på sekunder.
Let's pay – videreutvikling
Løsningen med det selvstendige
merkenavnet Let's pay vil utvikles videre
ut fra eksisterende og fremtidige kunde
behov. Løsningen vil få egen logo, egen
profil og egne nettsider. Fordelen med
kunder som tar i bruk Let's pay, er at
overgangen til inkasso skjer sømløst
for dem som ikke betaler. Er sluttkunden
sent ute og fakturaen er sendt til inkasso,
sendes sluttkunden direkte til betaling
gjennom Betal nå fra Let’s pay. En annen
fordel er at vi kan integrere flere grener av
løsninger – alt fra mersalg til avanserte
løsninger der det finnes mange partnere
eller annet. Først ute er vår løsning
Kredinor Care som kombinerer enkel
betaling med Let`s pay og ekstra oppfølging der kundene trenger det.

– Alle kan i prinsipp ta i bruk løsningen
fra faktura sendes ut. Det vi vet allerede
nå, er at sluttkunden vil elske enkel
heten i løsningen og den umiddelbare
bekreftelsen på at oppgjøret er i orden,
avslutter Barbro Hagen i Kredinor.

Betaling gjennomført
Betalingsstatus oppdateres
hos alle

En sømløs flyt mellom kunden, sluttkunden og Kredinor

Faktura



i

Fakturainfo
til Kredinor

Klikk og betal – kan velge:
konto/ kort og Vipps 

Betaling ok







Let's pay går
ut som SMS



Sluttkunden kan betale via Let's pay:
SMS – konto, KID og beløp i linken 

Let's pay oppdaterer betalingen hos Kredinor

Kredinor remitterer betaling til kunden





Avsluttet
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Min side for kunden

Kredinor Online

Nyhet!
Egen postkasse på Min side

FAKTA OM MIN SIDE

• Om lag en million innlogginger

i løpet av et år
• Om lag halvparten unike brukere
• Hyppige brukere av Min side har

i snitt 3,7 saker
Kathrine Johnsen er forretningsutvikler
i Kredionor og har blant annet ansvaret for
de innloggede løsningene på Min side og
Kredinor Online.

Noen sitater fra kundeundersøkelsen:
«Topp kundebehandling :)»
«Betaling med kort var genialt! Tusen
takk, glad i dere:* Suss og nuss!»
«Har ingen innspill når det gjelder
forbedring av siden, den er genial og
oversiktelig. Skulle ønske jeg hadde
visst om den tidligere.»
«Meget bra med betalingsløsninger som
gjør det enkelt å betale gjennom vipps.»
«Jeg synes alt virker optimalt og veldig
lett og greit»

Tettere på kundene gjennom Kredinor Online
Vi har nå gleden av å lansere «kunde
knappen» i Kredinor Online, en løsning
som gjør det mulig for våre oppdrags
givere å sende SMS eller e-post med
betalingsinformasjon direkte til kundene.
Det kan bidra til gode kundeopplevelser
og raskere betaling.
– Denne løsningen er skreddersydd for
situasjoner der kundene henvender
seg direkte til våre oppdragsgivere, sier
Katrine Johnsen som er forretningsutvikler i Kredinor.
– Hvis samtalen gjelder betaling, kan vår
oppdragsgiver sende en melding som
inneholder alt kunden trenger for å betale
– KID, konto, beløp og ikke minst en
link til vår betalingsløsning Betal nå hvor
kunde kan betale direkte med kort eller
vipps. Effekten av denne forenklingen
ser vi med én gang – en høy andel
betaler omgående, poengterer Katrine.
Alt om kundene på ett sted.
Kredinor Online er bedriftsnettsidene
for våre oppdragsgivere, med innlogging
via kredinor.no. Her finnes all informasjon
om sakene som er sendt Kredinor, samt
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logg som viser kommunikasjon med
kundene og betalingsstatus. I tillegg
inneholder Kredinor Online historikk og
et område hvor de kan hente ut ulike
typer rapporter.
Når den nye kundeknappen «Send
SMS/e-post til kunde» nå er på plass,
forenkles situasjonene der det er direkte
kontakt med sluttkunden om betaling.
Oppdragsgiver bruker mindre tid på
å manøvrere mellom kanaler for å sende
betalingsinformasjon. Sluttkunden kan
på sin side betale raskt og enkelt ved
å klikke på linken i meldingen. Benytter
kunden Betal nå blir også betalingen
oppdatert i løpet av sekunder og synlig
i Kredinor Online slik at oppdragsgiver
kan bekrefte der og da at betaling er
mottatt og alt er ok. Kundeknappen
innebærer med andre ord en forenkling
for begge parter.
Navet i kundekommunikasjonen
Kredinor Online er tilgjengelig gjennom
sikker innlogging på kredinor.no.
Brukerne legges opp ut fra det tilgangs
nivå bedriften ønsker. De viktigste fordelene – oppsummert:

DE VIKTIGSTE FUNKSJONENE
I KREDINOR ONLINE ER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyhet: Kan sende betalings
informasjon direkte til kunden
Oversikt over alle saker og
historikk
Løpende oppdatering i sakene
Bruker kunden Betal nå opp
dateres status umiddelbart
Direkte kommunikasjon med
saksbehandler
Registrering nye oppdrag
Porteføljeoversikt
Egne og forhåndsdefinerte
rapporter

Kredinor jobber fortløpende for at sluttkundene skal ha det beste tilbudet på
Min side, og det nyeste tilskuddet er
en egen postkasse hvor alle brev og
meldinger samles. Her får sluttkunden
rask oversikt over både innhold og
forfallsdato på krav, og kan velge
å betale med en gang eller vente til
senere. Ved betaling oppdateres saken
umiddelbart.
– I den multikanalverden vi lever i er
det forståelig at brev og meldinger kan
komme på avveie, sier forretnings
utvikler Katrine Johnsen i Kredinor.

– Kredinor Online er navet på kundeforholdet til våre oppdragsgivere.
Utvikling av Kredinor Online er basert
på innspill fra oppdragsgivere om
dagens kundebehov, men vi har også
nye spennende løsninger i pipelinen
som vil forenkle hverdagen for oppdragsgiver, avslutter Katrine Johnsen.

– Det er en klar forbedring å kunne
logge seg på Min side med BankID og
finne alt i postkassen. Sluttkunden gir
selv samtykke til å få brev og meldinger
i postkassen, og vil bli varslet på SMS
eller e-post når det de mottar ny post.

Enklere for kunder med flere
inkassosaker
For sluttkunder med flere inkassosaker
hos Kredinor er postkassen en betydelig
forbedring. De får tilgang til full oversikt
over den økonomiske situasjonen. Med
alt samlet på ett sted blir det også lettere
å diskutere løsninger, som for eksempel
avtaler om avdragsordning eller ut
settelser. Dette kan bidra til raskere å forebygge en forverret økonomisk situasjon
og raskere oppgjør for sluttkunden.
– Mange med en utfordrende økonomisk
situasjon mangler oversikt. Med lett tilgang til enkeltsaker – og totalt utestående
– blir det nå enklere for sluttkunden å se
behovet for å rydde opp, sier Katrine
Johnsen.
Styrker den gode kundeopplevelsen
I en undersøkelse gjort blant mer enn
3000 sluttkunder, svarer 89 prosent at

– Jeg mener at dere har
den beste og mest oversiktelige Min side jeg
noen gang har logget
meg inn på
Sluttkunde om Min side

Min side bidrar til en god totalopp
levelse for dem. De får gjort det de
trenger. De fleste er inne for å se på
saken de har fått varsel om, og benytter
samtidig muligheten til å betale. Det er
også et økende antall som besøker Min
side for å søke om betalingsutsettelse
eller avdragsordning samt kontakte
Kredinor.
– Postkassen vil bidra til å forsterke den
gode totalopplevelsen, gjennom enklere
oversikt og alt på ett sted, avslutter
Katrine Johnsen i Kredinor.
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Fakturaservice

Lønnsomme kunder
gjennom outsourcing
FAKTURASERVICE

Fakturaservice fra Kredinor innebærer at du som oppdragsgiver
outsourcer hele eller deler av
verdikjeden knyttet til fakturering,
purringer, reskontroadministrasjon
og betalingsoppfølging til Kredinor.
Faktura sendes med bedriftens
logo eller vi lager en co-branding
med Kredinor. For store virksomheter har vi moderne integrasjonsløsninger som gjør at du har full
oversikt over kundene – både
betalingsstatus og eventuell kommunikasjon med Kredinor. For
mindre virksomheter vil alt være
lett tilgjengelig på Kredinor Online.

– Det å kunne tilby de
mest moderne faktureringsog betalingsløsningene bør
derfor være topp prioritet
for alle som jobber med
kreditt der ute.
Jo Fjeldstad, salg- og konseptansvarlig for
Fakturaservice i Kredinor

Hvis det er viktig med forutsigbar pengestrøm, god likviditet
og mer tid til nyutvikling og salg, kan fakturaservice fra Kredinor
være en tjeneste din virksomhet bør se nærmere på. Vi bidrar
til lønnsomhet gjennom profesjonell oppfølging av kunden, fra
fakturering frem til pengene er på konto. Oppgjør skjer også som
oftest raskere enn det virksomheten selv har oppnådd tidligere.
– Kunder som betaler sent, er ikke nødvendigvis ulønnsomme kunder, men
den ekstra tiden det tar å følge opp,
kan med fordel brukes til andre verdi
økende aktiviteter som for eksempel
nyutvikling, kvalitetsarbeid og salg, sier
Jo Fjeldstad, som er salg- og konsept
ansvarlig for Fakturaservice i Kredinor.

giverne, tilbyr Kredinor det som trolig er
bransjens aller mest moderne og omfattende faktura- og reskontro integrasjon gjennom Rest-APIer. Når man
kombinerer dette med de nyeste digitale
løsningene, skreddersøm og automatisering i alle ledd, sikrer dette god flyt
og gode kundeopplevelser.

– Og det er her vi kommer inn i bildet.
Vi er profesjonelle leverandører av
fakturering og betalingsoppfølging, som
bidrar til raskere betaling, understreker
Jo Fjeldstad

– For oppdragsgiver er det viktig at
kundene deres får tett oppfølging og
god behandling. Med moderne spesialløsninger for store virksomheter vil
ingen oppdragsmengde bli for stor,
men den vil heller ikke bli for liten hvis
behovene er mindre. Fellesnevneren
er at vi får pengene inn på en tids- og
kostnadsbesparende måte uten at det
går ut over den gode kunderelasjonen,
understreker Jo Fjeldstad.

Administrerer mer enn 9 millioner
fakturaer
Kredinor er best kjent som Norges største inkassoselskap målt i antall saker.
Fakturaservice er de senere årene blitt
et etterspurt og godt etablert tjenesteområde. I løpet av 2020 vil Kredinor
administrere mer enn 9 millioner fakturaer for våre oppdragsgivere innenfor
norsk næringsliv. Økningen i antall fakturaer kommer fra større virksomheter
som har betydelige fakturavolum.
Siden gode integrasjoner gjerne er en
forutsetning for de største oppdrags
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Hele eller deler av verdikjeden
fra faktura til betaling
Kredinor tilbyr også førstelinje kundeservice til flere av oppdragsgiverne
innenfor dette området. Vi kan ta over
allerede etablerte faktura- og kunde
serviceavdelinger, eller etablere nye.
Vi kan også jobbe i litt mindre skala og
ta over de delene virksomheten ønsker

å outsource. Det kan være deler eller
helheten innenfor fakturering, purringer,
reskontroadministrasjon og kundeservice.
Fakturakanalen påvirker
betalingstiden
Det å drive en virksomhet involverer
mange. Når salg har gjort jobben sin,
ligger det mange innsatsfaktorer bak.
Samtidig er ikke hele jobben gjort før
pengene er på konto. Jo raskere pengene kommer, desto høyere verdi for selskapet. Vi vet at en faktura som sendes
elektronisk direkte til kundens nettbank
som autogiro, avtalegiro eller eFaktura/
Vipps, betales 3–4 dager før faktura
som sendes pr. post eller e-post.
– Det å kunne tilby de mest moderne
fakturerings- og betalingsløsningene
bør derfor være topp prioritet for alle
som jobber med kreditt der ute, sier
Jo Fjeldstad.
– Vi sender derfor faktura i den kanalen
kunden har takket ja til, og prioriterer de
kanalene vi vet er mest effektive for
raskere betaling.
Mer igjen innenfor marginene
I et konkurranseutsatt marked er
marginene skviset. Mange av våre

Jo Fjeldstad, salg- og konseptansvarlig for Fakturaservice i Kredinor.

oppdragsgivere ser verdien av å overlate
betalingsoppfølgingen til Kredinor fordi
de sparer interne årsverk. Samtidig ser
de at jobben blir gjort på en forutsigbar,
profesjonell og kundevennlig måte.
– Vårt konkurransefortrinn er hjelp til
å bruke tiden mer riktig. Når de samtidig
erfarer at pengene kommer raskere på
konto fra fornøyde kunder har vi gjort
en god jobb, avslutter Jo Fjeldstad.

– En faktura som sendes
elektronisk direkte til
kundens nettbank som
autogiro, avtalegiro eller
eFaktura/Vipps, betales
3–4 dager før faktura som
sendes pr. post eller e-post.
Jo Fjeldstad, salg- og konseptansvarlig for
Fakturaservice i Kredinor

Betalingstidspunkt i ulike fakturakanaler
Papirfaktura
E-postfaktura
eFaktura
Avtalegiro + Papirfaktura
Avtalegiro + E-postfaktura
Avtalegiro + eFaktura
Avtalegiro
0%

Før forfall

20 %

Forfall

40 %

60 %

Etter forfall

80 %

100 %

120 %

Ubetalt
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Smartbetaler
Inkassovekst i 2020
Tallene Kredinor har så langt dette
året, viser en inkassovekst blant unge
innenfor telecom, strømkrav og bom
passeringer. Innenfor forbruksfinansiering
viser tallene hos Kredinor en nedgang.
Det kan skyldes Gjeldsregisteret som
sikrer at de som ikke har betalingsevne
ikke får forbrukskreditt.
– Vi tror noe av økningen i år kan skyldes
koronapandemien. De unge har ofte
ekstrajobber, og kan ha falt utenom det
sikkerhetsnettet myndighetene satte
opp når landet stengte ned, sier Ingjerd
Grenne Thurmer.

Ved å lære mer om privatøkonomi allerede mens de går
på videregående skole kan unge få en god start på det
økonomiske voksenlivet som venter når de flytter hjemmefra
og skal etablere seg.

Behov for mer kunnskap
om økonomi og pengebruk blant unge
TILBUD TIL LÆRERE OG ELEVER

Smartbetaler.no

Skolemeny.no

Verdistiftelsen.no
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Kredinor ønsker å bidra til å lære unge mer om personlig økonomi
og øke kunnskapen om hva som skjer hvis de får betalings
problemer og ender med inkasso. Bakgrunnen er at antall unge
i aldersgruppen 18–25 år som ender med inkasso, øker år for år.
Behov for mer kunnskap om
økonomi og pengebruk blant unge
Kredinor ønsker å bidra til å lære unge
mer om personlig økonomi og øke
kunnskapen om hva som skjer hvis de
får betalingsproblemer og ender med
inkasso. Bakgrunnen er at antall unge
i aldersgruppen 18–25 år som ender,
med inkasso øker år for år.

– Vi kan slå fast at de unge har behov
for å lære mer om økonomi og hva som
skjer hvis de ikke betaler, sier Ingjerd
Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor.
Gruppen unge utgjør en liten andel av
det totale inkassovolumet, godt under
10 %. Likevel er gruppen voksende.
– Det er viktig at de unge tar grep raskt
for å unngå langvarige økonomiske
problemer, sier hun.

Enklere for unge å komme ajour
Det er noen positive kjennetegn ved de
unge, i tillegg til at de er en liten gruppe.
De har færre saker enn de eldre, og
snittbeløpet de skylder, er langt under
halvparten av det den nærmeste
aldersgruppen har i snitt skyldig beløp.
– Derfor ser vi også at langt de fleste
klarer å betale når de har fått en eller
flere inkassosaker, understreker Ingjerd
Grenne Thurmer.
Læringskonseptet smartbetaler
Kredinor har over flere år jobbet med
forebyggende virksomhet for å lære
unge mer om økonomi og inkasso,
gjennom læringskonseptet Smartbetaler.
Undervisningen retter seg særlig
mot unge i videregående skole og
læringsmål innenfor samfunnsfag
og det nye fagområdet livsmestring.
– Vi merker at elever vet lite om inkasso,
og i den grad de vet noe så er det
gjerne med en negativ klang. For oss
er det derfor viktig å få frem at vi er gode
hjelpere i en vanskelig situasjon. Det er
også viktig for oss å få frem at vi tilbyr
løsninger som gjør det raskere og
enklere å få oversikt, tenke ut en plan
– og betale, sier Ingjerd Grenne Thurmer.

Basert på at det er en vekst blant unge som ender med inkasso, ønsker markedssjef Ingjerd Grenne Thurmer
i Kredinor å mobilisere til en felles dugnad for å lære unge mer om økonomi, for nettopp å unngå inkasso.

Nettverk for de unge
Kredinor engasjerer seg også gjennom
nettverket Skolemeny.no i regi av Finans
Norge. Dette nettverket består av mange
aktører som tilbyr ulike undervisningskonsepter til norske skoler. Foruten
dette støtter vi også arbeidet i den
nystartede Verdistiftelsen som reiser
rundt på skoler med undervisningsopplegg for de unge. I tillegg har gründer
av Verdistiftelsen, Lene Drange og
medforfatter Tore Løchstøer Hauge gitt
ut økononmiboken Snaponomi – bli
supergod på egen økonomi.
– Det er naturlig for oss som inkassoselskap å engasjere oss på flere om
råder innen forebygging, det blir en
slags felles dugnad. Vi tror at mer
læring om økonomi og pengebruk
kan bidra til å forebygge. Samtidig
håper vi på sikt å redusere antall som
ender med inkasso. Det er i alle fall vår
klare ambisjon med vårt engasjement
og vår innsats for de unge, avslutter
Ingjerd Grenne Thurmer i Kredinor.

FAKTA OM SMARTBETALER

Konseptet Smartbetaler fra
Kredinor handler å være smart
når det kommer til egen økonomi
og pengebruk for å unngå
betalingsproblemer og inkasso.
Etter to skoletimer skal elevene
forstå at det å ha oversikt, kontroll
og gode betalingsvaner er det
beste grunnlaget for å få en god
privatøkonomi.
Tilbud til elever i videregående skole
• Smartbetaler.no, et nettsted
med informasjon, kalkulatorer
og quiz
• Læringstimen med undervisning i personlig økonomi og
hvordan de kan unngå inkasso
• Personlig fremmøte på skoler
2 skoletimer med Kahoot
• Over Teams med avsluttende
Quiz
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Juridisk tema

Namsfogden i Oslo
om koronaåret 2020
Namsfogden i Oslo

Om lag 100 medlemmer og kunder deltok på webinar nå
i desember med Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, hvor
Birthe Pihl, seksjonssjef i Oslo, fortalte om året vi legger bak oss.
– Vi har lyktes i å redusere restanser
betydelig det siste året og har bedre
kontroll med saksinngangen så langt
dette året, sier Birthe Pihl. Det er sårbare grupper ute i befolkningen, men
samtidig har folk flest greid seg greit
gjennom det som kunne blitt en tøff
økonomisk periode, understreker hun.

Birthe Pihl fra Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum
fortalte at de har lyktes i å redusere antall restanser
i 2020. Hun oppsummerte med å si at korona
pandemien ikke er over, men at mange med betalingsproblemer har klart seg økonomisk dette året.

– Det er sårbare grupper ute
i befolkningen, men samtidig
har folk flest greid seg greit
gjennom det som kunne blitt
en tøff økonomisk periode.
Birthe Pihl, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum
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Bankene vil få
et større ansvar

Utviklingen viser at det per 30. oktober
er innregistrert noen flere utleggsaker
innenfor §7-2f og alminnelige utlegg
nasjonalt. Det er en nedgang i saker
knyttet til forliksklage og hovedstevnevitne.
Fordelingen av tvangsgrunnlag mellom
ubetalte regninger/forbrukskreditt og
dom, gjeldsbrev osv. er henholdsvis
74,4 %, og 25,6 %. Forliksklager som
er sendt inn til namsmannen per 30.
oktober fordeler seg prosentvis som
følger: ubetalte regninger og forbruks
kreditt 63,9 %, dom, gjeldsbrev osv.
22 % og forliksklager 14,2 %. Alt dreier
seg om inndriving av forfalt gjeld.
Fokus på å redusere restanser
Sammenlignet med tidligere har Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum mottatt
flere utleggsbegjæringer, men sammen
lignet med tidligere år, har ikke begjæringer med ubetalte regninger/forbruks
kreditt hatt samme ønkning som
tidligere år. Videre virker det som om
nedgangen i forliksklager synes spist
opp av økningen i utleggsbegjæringer
med dom, gjeldsbrev etc. som tvangsgrunnlag.

Det har vært stort fokus på behandling
av utleggsbegjæringer og nedbygging
av restanser. De har lyktes i å få ned
antall restanser, ikke bare på grunn
av lavere saksinngang, men fordi de
har fått ekstra bevillinger gjennom
revidert nasjonalbudsjett til flere stillinger. Effekten av hjemmekontor har vært
større bruk av digitale kanaler i saks
behandlingen. I tillegg gjennomførte
de også en utleggsdugnad i uke 47.
Sårbare grupper
Om situasjonen for de som er rammet
økonomisk av koronakrisen eller fra før
av, viser Birthe Pihl til forskningen gjort
av Christian Poppe, forsker ved Oslo
Met. Han har tilhørighet ved senter for
velferds- og arbeidslivsforskning, SIFO.
Myndighetenes tiltak har gjort at familier
og husholdninger har kommet greit ut
av det under koronapandemien og
klarer å betale regningene sine. Blant
disse gjengir hun fra Poppe at en gruppe på rundt 26 % av dem som var med
i undersøkelsen, er utsatt økonomisk,
og situasjonen for dem kan forverres.
Samtidig understreker hun fra samme
forskningsrapport at rundt 9 % har til
dels store økonomiske problemer, og
disse vil både inkassoselskapene og
Namsmannen måtte forholde seg til.
– Oppsummert må jeg si at korona
pandemien ikke er over, men at mange
med betalingsutfordringer har klart seg
økonomisk, og det er noe må vi glede
oss over, avslutter Birthe Pihl, fra Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.

Ansvar for misbruk av BankID
behandlet av Høyesterett
Høyesterett har behandlet spørsmål om
en bank som har utbetalt et forbrukslån
etter misbruk av BankID, kan kreve
erstattet sitt tap av den som er utsatt for
misbruket. I avgjørelsen ble det lagt til
grunn at banken må sannsynliggjøre at
innehaver av BankID har opptrådt uaktsomt for å kunne kreve erstatning fra
BankID innehaveren. Har den som er utsatt for misbruket, beviselig handlet uaktsomt, og banken har foretatt adekvate
kontrolltiltak ved innvilgelsen av lånet, vil
ansvar kunne gjøres gjeldende. Høyesterett sier at ikke all kritikkverdig opptreden
nødvendigvis er erstatningsbetingende
uaktsomt; avgjørelsen stiller strenge krav
til de kontrolltiltak bankene må gjennomføre ved mottak av lånesøknader.

Kjetil Vangsnes har hatt ansvar for å føre saken
om BankID for Høyesterett på vegne av vår klient
i saken. Dom i saken er nå falt.

Blir et slikt erstatningsansvar betydelig
økonomisk, kan det være aktuelt å lempe
ansvaret etter skadeserstatningsloven
§5-2.
Kjetil Vangsnes, Advokat

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.
ID-TYVERI:

Høyesterettsdommen innebærer at
banker må ha gode kontrollrutiner for
å sikre at det er riktig vedkommende
som har tatt opp lånet, som også får
det utbetalt. Hvis det viser seg at en
person er svindlet, vil banken ha bevisbyrden for at BankID-innehaveren har
handlet uaktsomt. Banken må derfor
bevise at det er kunden som har
brutt avtalen ved enten å ha gitt bort
eller bevisst tilgjengeliggjort sin BankID
for andre. Kunden har likevel fortsatt et
stort ansvar for sin BankID og det er
ikke gitt at alle får medhold i slike saker.
BankID er personlig
BankID er personlig og skal ikke gis
til andre. For at BankID skal være et
sikkert verktøy, er det derfor viktig at
brikke oppbevares på et trygt sted,
og at det er kun personen selv som
vet koden. Det samme gjelder BankID
på mobil. Alle som mottar BankID
med brikke og kode, også de som
velger å benytte BankID på mobil,
signerer på disse vilkårene. Hovedhensikten er å sikre at uvedkommende ikke bruker en annen persons
BankID. Nå har Høyesterettsdommen
fastslått at bankene får et større ansvar for å sikre at det ikke er svindlere
som står bak låneforespørsler med
BankID. Samtidig er det viktig at alle
sikrer og skjerper sikkerheten rundt
sin personlige BankID.

En personlig elektronisk legitimasjon for sikker
identifisering og signering på nettet. Aktiviseres via kodebrikke/ mobil.
KILDE: NORSIS
BANKID:
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Våre løsninger

Nye konsepter

Ubetinget suksess
– inkassobrev som eFaktura
direkte til nettbanken
Kredinor var først ute med å sende inkassobrev som eFaktura
direkte til kundenes nettbank, tidligere i år, og kanalen er svært
effektiv. Kunder som har sagt ja til eFaktura betaler raskere, og
flere av dem betaler på forfall enn inkassobrev som går per post,
e-post eller via andre kanaler.

Ekstra oppfølging gir god uttelling
Kredinor er nå ute i markedet med en løsning som treffer en nerve i markedet – behovet for ekstra
oppfølging og omtanke, i tillegg til å gjøre betaling så enkelt som mulig for sluttkunden.
– For meg handler dette om å bry seg
oppriktig om kundene og hjelpe der vi
ser at vi kan, derfor har løsningen fått
navnet Kredinor Care, sier Heidi Hagen
Stensrud, markedssjef innenfor energi
i Kredinor.
En av våre oppdragsgivere innenfor
energiområdet hadde et ønske om
å gjøre betaling av strømregningen så
enkelt som mulig for sluttkunden. Samtidig ønsket de å gjøre noe for å forebygge
inkassotiltak for sene betalere. Løsningen
på kundebehovet ble Kredinor Care
i kombinasjon med den nye egen
utviklede betalingsløsningen Let's pay.
Let's pay – lekende lett betaling
av faktura
Kredinor Care handler om å kombinere
innsikt, ekstra oppfølging og topp
moderne digitale løsninger for å oppnå
raskere betaling. Kundeoppfølgingen
skjer fra Kredinor får oversendt kundeinformasjonen fra oppdragsgiver – allerede fra fakturering eller ved purring.
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Alt samlet ett sted
– Noen vil kanskje si at det ikke er så
hyggelig å få inkassobrev rett i nett
banken sin. Imidlertid er fordelene
mange både for sluttkunden og den
som sender eFaktura, sier forretningsutvikler Petter Gjeitnes, som ledet
arbeidet med å få på plass løsningen.

– Når alt annet er forenklet og digitalisert,
sitter vi igjen med verdifull informasjon
som tilsier at noen ønsker mer opp
følging, mens andre bare vil ha det så
enkelt som mulig – det er disse vi når
ut til gjennom Kredinor Care, sier Heidi
Hagen Stensrud. – De som vil ha det
enkelt, trenger kun tilgang til Let's pay
– og da er veien lekende lett til betaling.
Og de som trenger ekstra oppfølging,
får selvfølgelig det, understreker hun.
Kombinere innsikt og ekstra
oppfølging
Med Norges største kundedatabase
innenfor blant annet betaling av strømkrav vet vi mye om hva som fungerer
og ikke i en betalingsprosess, spesielt
blant sene betalere.
Kredinor driver betalingsoppfølging
gjennom å tenke kundeutvikling fremfor
kundeavvikling. Det handler mye om
å kombinere mennesker og teknologi.
Kombinasjonen av erfarne kunde
behandlere som bygger tillit og lojalitet
gjennom sin kontakt med kunden,

Mer enn 3,2 millioner nordmenn kan
motta eFaktura, og vi er nå oppe i rundt
60 % som får inkassobrev gjennom
denne kanalen blant de mer enn 8,1
millioner inkassobrevene Kredinor
sender ut årlig.

• eFaktura er ferdig utfylt og klar til

Heidi Hagen Stensrud, markedssjef Energi
i Kredinor. .

optimaliseres når vi tilgjengeliggjør nye
og moderne digitale løsninger.
– Ved å tilby vår nye og enkle betalingsløsning Let`s pay samt gode rutiner for
å friskmelde, bevare og utvikle kundene,
får vi lavere kundefrafall og bedre lønnsomhet i et langsiktig perspektiv. Det
er innfordring med hodet og hjertet,
Kredior Care, sier Heidi Hagen Stensrud,
markedssjef Energi.

betaling: KID, kontonummer, beløp
og dato
• Brevet som forklarer innholdet ligger
ved: Sluttkunden får nødvendig informasjon og unngår at inkassobrevet
kommer bort
• Mottaker har full kontroll og fleksibilitet:
Dato og konto kan endres pluss at
eFaktura ikke belastes før den er
godkjent
• Trygg kanal å sende gjennom: Nettbanken har sikker pålogging og gir
trygghet for at andre ikke får brevet
– Fordelene for avsender er mange. Det
ligger en betydelig kostnadsbesparelse
ved at alt er automatisert og håndteres
av Kredinor. De slipper returpost og

manuell håndtering. Raskere betaling
gir god likviditet og økt lønnsomhet,
poengterer Petter Gjeitnes i Kredinor.
En helintegrert digital verdikjede
med Nets og PostNord Strålfors
Løsningen som gjør det mulig å sende
inkassobrev via eFaktura er utviklet
i samarbeid med Nets og PostNord
Strålfors, som Kredinor har samarbeidet
med i en årrekke. De fasiliterer for
sendelsen basert på innholdet som
kommer fra Kredinor.
PostNord Strålfors har ansvar for dokumentet som distribueres til kanalene,
deriblant eFaktura kanalen. Nets har
ansvar for distribusjonskanalen inn mot
Nett- mobilbank eller annen digital kanal
som kan motta eFaktura.

OM NETS

Nets er den ledende betalings
leverandøren i Norden, og håndterer flere milliarder betalings
transaksjoner årlig. Nets har vært
i førersetet for utviklingen av en
rekke nye betalingsløsninger,
deriblant eFaktura og Avtalegiro.

OM POSTNORD STRÅLFORS

PostNord Strålfors utvikler og
tilbyr kommunikasjonsløsninger
og distribusjon av brev, fakturaer
og andre dokumenter.

Petter Gjeitnes, forretningsutvikler og ansvarlig
for den tekniske utviklingen i Kredinor.

– Å få på plass distribusjon av inkasso
brev direkte til nettbanken har hatt høy
prioritet hos oss. Vi er stolte og glade over
å bidra til å gjøre det enklere for de som
skal betale, sier Thomas Barreth, administrerende direktør i PostNord Stålfors.
– Sammen med Bits, banker og andre
sentrale aktører jobber vi kontinuerlig
med å forbedre våre betalingstjenester.
Vårt mål er å digitalisere samtlige papirfakturaer eller regninger sendt som
e-post, sier Dagfinn Sund, forretningsansvarlig for eFaktura i Nets.

Thomas Barreth, administrerende direktør
i PostNord Stålfors.
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Inkassokurs

Kurs- og webinarkalender 2021

Stor suksess med
digitale inkassokurs
Gjennom vår nye kompetanseweb tilbyr vi digitale inkassokurs
som e-læring, som skal bidra til solid inkassofaglig kompetanse
hos våre oppdragsgivere. Etter to måneder er kursene godt
besøkt, og tilbakemeldingene er udelt positive. Nå kommer nye
kursmoduler hvor vi går i dybden innenfor nye inkassofaglige tema.
– Koronapandemien satte en effektiv
stopper for våre fysiske inkassokurs
våren 2020, men behovet for kunnskap
og inkassofaglig kompetanse stoppet
ikke, sier Ingjerd Grenne Thurmer,
markedssjef i Kredinor.
Fagspesialister i alle ledd
Kredinor kompetanseweb ble utviklet
av fagspesialister fra Juridisk avdeling,
Inkassodrift, Kompetanse-avdelingen
og Marked i Kredinor. – Selv om korona
pandemien var utløsende, har vi lært
mye i denne utviklingsfasen frem til
lansering i oktober. Kredinor kompetanse
web skal være et sted for ferskvare,
kursvirksomhet og oppfriskning av
inkassofaglig kunnskap, sier Ingjerd
Grenne Thurmer.

INKASSO

Enklere og mer effektiv læring
Ved å tilgjengeliggjøre dette fagområdet
gjennom e-læring kan flere hos våre
oppdragsgivere lære mer på kortere tid.
Samtidig vil kompetanseweben være
en kompetansebank som kursdeltakerne
kan gå tilbake til hvis de ønsker å friske
opp kunnskap rundt lover, rutiner eller
andre spørsmål som måtte dukke opp
i arbeidshverdagen.
Høy kompetanse gir gode kundeopplevelser
Inkasso er et eget fagområde som er
gjennomregulert fra myndighetenes
side. Inkassoloven er tydelig på at den
som skylder penger, skal følges opp på
en forutsigbar og ordentlig måte, i tråd
med god inkassoskikk. I tillegg skal
rammebetingelsene ivareta hensynet
til norsk næringsliv og deres behov for

KREDITT

INKASSOTALL

Som kunde er du også medlem og eier i samvirket Kredinor SA, med tilgang til vår rikholdige kurskalender. Som en følge
av koronapandemien tilbyr vi nå seminar-rekker som webinar både innenfor og på tvers av bransjer. Kurspakken på Kredinor
kompetanseweb og webinarene er kostnadsfrie for medlemmer og kan brukes fritt for alle ansatte. På de fysiske kursene vil
det være en deltakeravgift, hvor vi tar høyde for å dekke kost og losji.
Kredinor har en lang tradisjon knyttet til vårt samfunnsoppdrag med å ta ansvar for opplæring og den faglige utviklingen
til kunder, medlemmer og partnere. Under normale omstendigheter arrangerer vi større konferanser som i tillegg til faglig
del inneholder foredrag ved kjente og inspirerende profiler fra næringsliv, organisasjonsliv, politikk, idrett og underholdning,
nasjonalt og internasjonalt. De fysiske møteplassene vil vi først kunne tilby etter at det er kontroll på koronapandemien.
Fremtidens seminarkonsept vil etter stor sannsynlighet kombinere fysiske møteplasser med faglig påfyll via webinarer.
Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor.

å få betalt i de tilfellene kunden får
betalingsproblemer, eller er sen med
betalingen av andre grunner.
Kredinor kompetanseweb
– inkasso i fire akser
Kredinor har som ambisjon å ha mest
og best kompetanse av alle i inkasso
bransjen blant egne ansatte, kunder
og samarbeidspartnere. Med Kredinor
kompetanseweb er denne kunnskapen
nå lett tilgjengelig, fordelt på følgende
hovedområder:

Ta gjerne kontakt med marked@kredinor.no hvis du lurer på noe, eller ønsker å forsikre deg om at du får tilsendt invitasjon.
Våre medlemmer får også tilsendt invitasjon via DM i god tid før påmeldingsfristen.
Informasjon om kursene legges løpende ut på www.kredinor.no/kalender.

Januar
5.1

Mai
Godt nytt år / Nyhetsbrev

19.5

Livesending/Podcast: Et panel av

15.1

Medlemsfakturering Kredinor

næringslivsledere stiller til direkte-

21.1

Bankwebinar

sendt arrangement som streames
27.5

2021

Parkeringwebinar

Februar
04.2

Webinar v/Christian Poppe,

Juni

Hvordan påvirker koronapandemien

10.6

Energiwebinar

folks økonomi?

– Det er viktig for oss å bidra til høy
kompetanse innenfor inkassofaget.
Vi tror at kvaliteten på kundeoppfølgingen blir bedre, samtidig som vi sikrer
sunne økonomiske forhold i samfunnet,
avslutter Ingjerd Grenne Thurmer
i Kredinor.

KREDINOR ONLINE

09.2

Energiwebinar

11.2

Handellwebinar

Vinterferie uke 8 (22–26.2 og uke 9 (1.–5.3)

Juli – Riktig god sommer
Høsten 2021
På grunn av koronapandemien vil vi etter

Mars
09.3.

all sannsynlighet fortsette å kjøre webinarer.
Parkeringwebinar

11.3

Webinar Grunnkurs inkasso

Datoer og tema vil besluttes i mai/juni 2021

16.3

Handelwebinar

og sendes i et Nyhetsbrev før sommeren.

18.3

Bankwebinar

23.3

Webinar Kredinor Online/Min side

25.3

Offentligwebinar, tema kommer

Hjertelig velkommen til våre webinarer!

April – God Påske

Introkurs – inkassoprosessen
Identifisering riktig kunde
Fordypning – inkassoprosessen
Innsigelser og klagehåndtering

26

Kreditt og inkasso i samfunnet

Inkassoutviklingen
Årsrapporten 2019

Videokurs for mer effektiv bruk:
Fakturakopi
Utvilkling antall fakturaer
Kontoutskrift, Nøkkeltallsrapport
Reskontrorapport

15.4

Webinar – alle – tema kommer

20.4

Offentligwebinar, tema kommer

22.4

Kredior Utsyn webinar. Årsmøte
god påske / Nyhetsbrev

27.4

Energiwebinar

Påske 1–5.4
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Kredinor – tettere på med teknologi og mennesker
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Tlf. 73 95 28 00
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9262 Tromsø
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Kredinor Sverige
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kundservice@kredinor.se
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Kredinor AS
Lautruphøj 5
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