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Innhold

Velkommen til KredinorNytt 2 – 2015
Et nytt nummer av KredinorNytt har sett
dagens lys og tilbys våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre som
er interesserte i vår virksomhet og det vi
holder på med.
Det er viktig for oss i Kredinor å kunne
fortelle omverdenen hvem vi er, hva vi
står for og hvordan vi definerer vår rolle
i samfunnet. Litt pretensiøst tenker dere
kanskje at det er når jeg til og med på
print uttrykker at Kredinor skal være en
viktig samfunnsaktør innenfor kreditt og
innfordring. Vi overvurderer ikke vår
egen betydning, tenker vi. Vår identitet
betyr mye for utviklingen av vår bransje.
Vi er svært stolte over å ha kunder og
medlemmer fra Svalbard til Lindesnes og
vårt mål er at hver eneste en skal oppleve en helt spesiell Kredinor-ånd i samkvem med oss. Ingen skal være for liten
til å føle seg stor hos oss og ingen for
stor til ikke å oppleve et innovativt, dyktig,
utfordrende og kreativt Kredinor. Vi ønsker
profesjonell og sosial nærhet til alle vi har
med å gjøre, og vi er ganske sikre på
at fornøyde kunder skapes gjennom
kombinasjonen av høy kvalitet, innovativ
profesjonalitet og individuell nærhet.

Engasjert
Løsningsorientert
Respektfull
Profesjonell
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Vi er til stede der hvor kundene er og
i dagens utgave presenterer vi vårt
suksessrike avdelingskontor i Tromsø.
Tromsø er også vertskap for årets Proffseminar. Seminaret arrangeres for 28.
gang og påmeldingen i år til «Ishavsbyen»
har vært overveldende. Den sammenhengende og vedvarende suksessen
skyldes ikke minst Proffseminargeneral
Inger Johanne som behørig og fortjent
hylles i denne utgaven av KredinorNytt.
I denne utgaven kan dere kan også
lese om vårt omfattende og vellykkede
samarbeid med telecomkonsernet Telia
Sonera, om hvorfor hotellkjeden First
Hotels velger å samarbeide med oss.
Vi forteller også om at BankId forenkler
tilgjengeligheten og betalingsprosessen
for skyldnere som har mottatt inkassokrav fra Kredinor, og nå mot slutten av
året er det også på sin plass å si noe
om prognosene og tall for inkasso
utviklingen i Norge.
Formålet med kundemagasinet er at
det skal vekke interesse og beskrive
hverdagen hos våre kunder og hos oss
selv, samtidig skal det gi nyttig informasjon på en grei og lesbar måte.

KredinorNytt skal kunne pløyes over
en kaffekopp eller i en rolig stund. Det
skal ikke inneholde dyptpløyende og
detaljerte analyser og spådommer, men
vi skal ta pulsen på innfordring og det
økonomiske liv rundt omkring i Norge,
og også se på hva som skjer ute i den
store verden – og som vil påvirke oss
her hjemme.
Hvis dere har tips til artikler eller temaer
må dere ikke nøle med å kontakte oss.
Husk på at det er dere våre medlemmer
vi alltid vil tenke på og lytte til.
Ha en hyggelig lesestund alle sammen.

Tor Berntsen, adm. direktør

våre verdier
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Våre kontorer

3

Våre lokalkontor

Historisk tilbakeblikk fra
Kredinors styreformann
Baard Sig. Bratsberg:

Tettere på Tromsø
– vårt nordligste avdelingskontor

Bitten Benjaminsen, avdelingsleder for
Kredinor, Tromsø.

I Sjøgata 2 i Tromsø ligger «hovedkontoret» for Kredinors virksomhet
i den nordligste delen av Norge. – Vi har kunder lokalisert fra
Kjøllefjord, Vadsø og Kirkenes i nord til Mosjøen i sør. Avstandene
er store her i nord. Vårt mål er å være tettere på selv om vi for
mange kunder sitter geografisk langt fra, sier Bitten Benjaminsen,
avdelingsleder for Kredinor i Tromsø.
Det er ca. 1369 km fra Kirkenes i nord
til Brønnøysund i sør. Kredinor har også
kunder på Svalbard. – I Tromsø er vi 9
ansatte. Vi har en Key Account Manager
som har ansvar for alle våre energi- og
telecomkunder, en selger og seks
saksbehandlere. Jeg har ansvar for
mye av handelsporteføljen i Tromsø, og
er samtidig leder for våre dyktige saksbehandlere ved kontoret, sier Bitten.
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Drar gjerne på kundebesøk
– Kundene besøker vi så ofte vi kan,
men det er litt mer tidkrevende. Vi kan
ikke bare sette oss i en bil for så å være
hos kundene våre på timen. Kunde
møter må derfor planlegges i god tid,
forteller Bitten. Selv om møter også kan
foregå på telefon, er det fortsatt veldig
viktig å møtes. Widerøe blir derfor flittig
brukt, sier hun.

Kredinor har ni ansatte ved Tromsøkontoret som betjener landsdelen. F.v. Cato Johansen,
Trond Ballovarre, Irene Jensen (Key Account Manager), Kamilla Tustervatn, Stine Gården,
Bitten Benjaminsen (avdelingsleder), Ole Øie og Jan Aronsen. Fravær; Risten Mienna.

Bred erfaring
Kredinor i Tromsø har lang erfaring med
å kreve inn penger for næringslivet i
Nord-Norge. En stor del av Kredinors
kunder i Tromsø tilhører Energi- og
kraftbransjen. Til sammen har Kredinor
17 energikunder som er lokalisert på
ulike steder i Finnmark, Troms eller
Nordland. Kredinor har også mange
kunder innenfor kommunal sektor og
interkommunal sektor, telecom og
handel. – Vi besitter bred erfaring med
forskjellige typer pengekrav. Hoved
fokuset vårt er selvsagt å tilbakeføre
kapital til våre kunder, avslutter Bitten.
Færre skylder mer penger
Ifølge betalingsutviklingen etter første
halvår 2015, viser tall fra Bisnode Credits
en svak tilbakegang i antall personer
med betalingsanmerkinger i Finnmark,

Troms og Nordland. Samtidig øker
antall saker og totalt utestående gjeld.
Det betyr at færre personer skylder mer
penger til bedrifter og offentlig sektor
i alle tre fylker. Samlet har de dårlige
betalerne en inkassogjeld på 1,6
milliarder i Nordland, 1,3 milliarder
i Troms og vel 700 millioner i Finnmark.

FAKTA OM NORD-NORGE

Nord-Norge har 9,3 % av folke
tallet i Norge. Det bor rundt
462 908 innbyggere i landsdelen.
Befolkningen i Nord-Norge
fordeler seg på hele 112 951
kvadratkilometer. Det utgjør
34,9 % av landarealet i Norge.

Kreditorforeningen Oslo tok et
initiativ overfor Norges Kreditor
forbund for å etablere nye Kreditor
foreninger nord for Trondheim, på
slutten av 1970-tallet. Dette
initiativet medførte at det i denne
perioden ble etablert Kreditorforeninger i Harstad, Narvik,
Tromsø og Bodø. – I Tromsø
hadde jeg kontakt med advokat
Knut Rye Holmboe, forteller Baard
Sig. Bratsberg, som den gang var
administrerende direktør i
Kredinor. – Han hadde både
kontorplass og interesse for å
etablere en Kreditorforening. Med
bistand fra Norges Kreditorforbund
og Kreditorforeningen i Oslo ble
foreningen etablert hos Rye
Holmboe. Foreningen ble en
anerkjent institusjon i Tromsø.
I 1999 besluttet Kreditorforeningen
å slå sammen foreningene i Narvik,
Bodø, Tromsø, Trondheim,
Lillehammer, Skien og Kristiansund.
Drammen og Tønsberg var
allerede innlemmet med Kreditor
foreningen Oslo. I 2003 endret
selskapet navn til Kredinor.
I dag tilhører Kredinor i Tromsø,
region NordVest etter fusjonen
mellom Kredinor og Kreditor
foreningen Vest 01.01 2015.
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Bak kulissene
FAKTA OM PROFFSEMINARET

Hennes profesjonalitet og evne til
å fokusere på de viktige små detaljene
opp mot helheten har gjort Proffseminaret til en anerkjent møteplass
langt ut over inkassobransjens rekker.

Inger Johanne Brenden – med 20 års jubileum
i rollen som prosjektansvarlig for Proffseminaret.
Proffseminaret 2015 avholdes på Clarion Hotel
The Edge i Tromsø.

Proffseminaret for 20. gang
Kredinor inviterer hvert år til «flaggskip-arrangementet» Proffseminaret. – Vi forsøker alltid å få med
oss de beste til det faglige programmet kombinert med det lille ekstra gjennom god underholdning
og hyggelige måltider, sier prosjektansvarlig Inger Johanne Brenden i Kredinor.

Har du lyst til å lese litt mer
om Proffseminaret 2015 er du
velkommen inn på vår portal
www.kredinor.no/proffseminaret.
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Vi snakker om presisjon ned til minste
detalj når det dreier seg om damen bak
Proffseminaret, og vi snakker om mange
årig tradisjon når det gjelder rollen som
prosjektleder for «flaggskipet» blant
møteplassene i inkassobransjen. Inger
Johanne Brenden har helt siden 1995
hatt ansvaret for Proffseminaret – og
feirer derfor 20 års jubileum i år.

– Han var grunnleggeren av Proffseminaret og hadde hovedansvaret for
program og opplegg i mange år mens
han var administrerende direktør for
Kredinor. Han hjelper oss fortsatt med
gode foredrag, men nå er vår
administrerende direktør Tor Berntsen
den viktigste sparringspartneren for å få
til et godt arrangement.

Selv er Inger Johanne ganske beskjeden
på egne vegne over alt hun har fått til i
årenes løp. – Det er Baard Sig. Bratsberg
som skal ha æren for Proffseminaret,
sier Inger Johanne, og fortsetter:

Detaljer og helhet viktig
Kolleger og kunder beskriver Inger
Johanne som en ener. Det finnes ingen
over og ingen ved siden av når det kommer til helhetsblikk og detaljorientering.

– Vi skal skape en totalopplevelse som
gjør at kunder og samarbeidspartnere
opplever det som lærerikt og meningsfylt
å bruke to arbeidsdager sammen med
Kredinor, sier Inger Johanne. De skal føle
at de bruker tiden til noe fornuftig. Jeg
har forsøkt å være litt i forkant med både
foredragsholdere og underholdning hvert
år, og det med gjestenes trivsel har vært
viktig. Jeg har stor glede av å treffe de
samme kundene – år etter år, for det
betyr at vi gjorde noe riktig året før. Samtidig er det alltid like hyggelig å treffe nye
kunder, sier Inger Johanne videre.
Hemmeligheten bak suksessen
På spørsmål om hemmeligheten bak
suksessen, sier Inger Johanne at Proffseminaret er bygd opp over tid til den
standarden og kvaliteten vi har i dag.
– Jeg var med første gang i 1988 for
å holde oversikten over deltakerne.
Vi bodde på 4 forskjellige hoteller så
det var litt å holde orden på. Jeg satt
i sekretariatet under hele seminaret og
likte meg godt. I dag bruker vi de største
og beste konferansehotellene, ganske
enkelt fordi deltagerne skal få det aller
beste – og fordi vi er blitt så mange.
Høydepunkter gjennom 20 år
På spørsmål om hvilket av de 27. Proffseminarene frem til nå som har vært best
sier Inger Johanne følgende: – Trondheim sist år er så langt det beste hvis jeg
må velge et spesielt. Når det er sagt så
er det mange minneverdige øyeblikk fra
tidligere års Proffseminar, forteller Inger
Johanne. – Av foredragsholdere jeg

husker godt er Kjell A. Nordstrøm og
hans foredrag «Funky Business» i 2001.
Han kom tilbake i 2008 med foredraget
«En verden i endring». I 2001 var vi også
så heldige å få besøk av Kåre Willoch
som avsluttet seminaret. Filosofen
Guttorm Fløistad med «Kunsten å omgås
hverandre» var en stor suksess i 2004.
Göran Persson kom til oss i 2011 med
foredraget «Norges plass i Europa».
Han var en usedvanlig dyktig foreleser.
Arne Hjeltnes og Henrik Syse scoret
også høyt og jeg vil selvfølgelig trekke
frem Baard Sig. Bratsberg og Tor
Berntsen som i alle år har vært faste
foredragsholdere på Proffseminaret.
Den sosiale delen har alltid hatt en
viktig plass. – Den festmiddagen jeg
aldri kommer til å glemme er nok den på
Norefjell i 2009, sier Inger Johanne.
– Truls Svendsen loset oss igjennom
en middag med musikalske høydepunkter fra 80-tallet. Her var blant andre
Katrina fra Katrina & the Waves, Elg fra
Dance with a Stranger, Mattis Hætta,
Knut Erik Østgård fra Return, Nick van
Eed fra Cutting Crew og Stråmenn.
Tromsø for første gang
Det 28. Proffseminaret foregår i Tromsø.
Våre gjestfrie og ivrige kolleger gleder
seg til å ønske mer enn 250 kunder og
samarbeidspartnere velkommen til
Tromsø og inkassobransjens viktigste
møteplass i 2015. Gjestene våre er
ledere og ansatte i ulike stillinger innen
kreditt, inkasso, jus, kommunikasjon og
økonomi. Med Tromsø by som ramme
er alt lagt til rette for at årets Proffen blir
det beste noensinne – og husket lenge.
– Jeg har hatt stor glede av å forberede
dette Proffseminaret og håper det svarer
til forventningene, sier Inger Johanne
Brenden med et godt smil.

Proffseminaret i Tromsø er det
28. i rekken. Det første Proff
seminaret, omtalt som Proffen,
ble arrangert høsten 1988 på
Geilo med rundt 200 deltakere.
Frem til og med 1994 ble Proff
seminaret holdt på Vestlia Hotell
på Geilo, bortsett fra ett år hvor
vi var i Kristiansand.
I 1995 tok vi Proffseminaret til
Bergen. Deretter vekslet vi noen
år mellom Bolkesjø i Telemark og
Lillehammer, inntil vi i 2005 tok
Proffseminaret til Tønsberg og var
der i to år. I 2007 valgte vi oss
Quality Spa & Resort Strömstad
og bortsett fra en avstikker til
Norefjell i 2009, ble Proffseminaret
en årlig begivenhet i Strømstad
frem til og med 2013. I 2014 var vi
i Trondheim og i år gleder vi oss
over å være i Tromsø på Clarion
Hotel The Edge.
Proffseminaret 2016

For å sikre oss det beste for
Proffen-deltagerne til neste år har
vi allerede booket sted og tid.
Proffseminaret 2016 foregår i Oslo
og på Holmenkollen Park Hotel
23.–24. november 2016. Sett av
dato i kalenderen allerede nå.
Hjertelig velkommen!
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Våre kunder

FAKTA OM TELIASONERA

Selskapet har om lag 1 100
ansatte, 2,5 millioner kunder,
62 butikker over hele landet og
hadde en omsetning på nærmere
6,3 milliarder kroner i 2013.
TeliaSonera bygger nå et lands
dekkende 4G-nett som skal gi
superdekning til 98 prosent av
Norges befolkning i løpet av 2016.
Selskapet er representert med
merkevarene NetCom, One Call,
Tele2, Chess og MyCall i det
norske markedet.

Fra venstre: Kristin Haugen Berg, Key Account
Manager (KAM) i Kredinor, Mari Bødal,
kredittsjef i TeliaSonera for Tele2, One Call og
MyCall og Tonje Moe Smith-Hansen prosjekt
leder i TelioSonera.

Tjenestene samlet hos Kredinor
TeliaSonera sparer tid og får en enklere løsning
– Vi

har gått fra fire leverandører til en. Det er tidsbesparende og enklere for oss,
sier Mari Bødal, kredittsjef i TeliaSonera for Tele2, One Call og MyCall i Norge.

TeliaSonera Norge er den nest
største leverandøren av mobiltjenester
i Norge med et komplett tilbud for
bedrifter og privatpersoner.
Implementeringsprosjektet med
å samle tjenestene hos Kredinor
ble ledet av Mari Bødal, kredittsjef
i TeliaSonera for Tele2, One Call
og MyCall i Norge og Kristin Haugen
Berg, Key Account Manager i
Kredinor.
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Fast tekst i dette feltet?

– TeliaSonera ønsket en felles leverandør
for merkevarene One Call, MyCall og
Tele2. Vi valgte Kredinor fordi de var
i stand til å håndtere vår størrelse og
våre volum, forteller Mari Bødal.
Kredinor håndterer inkassoprosessen for
Tele2 samt hele fakturaprosessen og
reskontrohold for One Call og MyCall.
Oppsettet består av integrerte løsninger
med spørringer på tvers av systemene.
– Vi opplever at løsningene er fremtidsrettet og gir oss en mye bedre forvaltning av våre kundefordringer, sier Mari.
Omfattende implementering
– Dette er en av de største enkeltstående kunder Kredinor har imple-

mentert i selskapets 110-årige historie,
sier Kristin Haugen Berg, KAM for
TeliaSonera i Kredinor. Det er ikke til
å legge skjul på at integrasjonsprosessen har vært krevende, men vi var aldri
i tvil om at dette skulle gå bra. Troen på
prosjektet og bred involvering fra start
fra begge parter var viktig, fortsetter
Kristin.
Det er et stort forretningscase som skal
sys sammen, og mange milepæler som
skal nås underveis. – Dyktige mennesker fra ulike avdelinger hos begge
parter jobbet side om side, og drev
prosjektet fremover. Vi hadde hyppige
møter fremfor mailer og telefoner når
utfordringer skulle diskuteres og løses.

Den ene utfordringen var hensynet til
mobilkundene. De skulle merke minst
mulig til overgangen – eller aller helst
ingen ting. Det andre var hensynet til
merkevarene som har sine selvstendige
uttrykk og layout på fakturaen. Der
måtte vi gå noen ekstra runder før vi
klarte å lande, sier Kristin.
Faktura – en viktig kontaktflate
– Den eneste kontakten vi har med
kundene etter at de har tegnet abonnement er oftest gjennom fakturaen, sier
Tonje Moe Smith-Hansen, prosjektleder
i TeliaSonera. Fakturaene er en svært
viktig kommunikasjonsflate, og ble det
mest krevende i denne implementeringsprosessen. Tidligere lå de skreddersydd
for hver merkevare hos sin leverandør,
med ulike tekniske løsninger. Nå skulle
dette samles i en teknisk løsning, med
merkevarenes egen layout på faktura.
Det ble en stor jobb – først med
designet, deretter arbeidet med koding,

omkoding, testing og ny koding til
vi satt igjen med nye fakturaer vi var
veldig fornøyde med. Ved lansering var
vi spente – det var mye som skulle
stemme, noe det også gjorde. Riktig
faktura kom til rett kunde, til rett tid – og
med riktig logo, forteller Tonje.
Annerledes «julestrie»
– Det ble hektisk for begge parter for
å komme i havn til oppstart 1. januar, sier
Kristin. – Når vi jobbet på det mest
intense i fjor var vi inne på tanken om
å «avlyse julen» for å kunne jobbe konsentrert mot lansering. Det slapp vi heldigvis. Med iherdig innsats fra dedikerte
mennesker klarte vi å komme i mål, og
de første fakturaene gikk ut den dagen
de skulle, forteller Kristin videre.
Kundefokus i alle ledd
Denne avtalen bidrar til effektivisering
og besparelser hos TeliaSonera ved at
tjenestene samles hos Kredinor. – Ved

å outsource hele denne delen av verdikjeden overtar vi mye av ansvaret for
gode kundeopplevelser, sier Kristin.
Våre dyktige saksbehandlere og kundeservicemedarbeidere er svært dedikerte
og har som ambisjon å levere over forventning – hver dag, hele året igjennom,
avslutter Kristin.
Gode kundeopplevelser
– Vi var bekymret for overgangen, men
det var det ingen grunn til sier Tonje.
Målsettingen var at kundene skulle
merke lite eller ingen ting til endringen.
Det lyktes vi med. Produksjonsplanen ble
fulgt til punkt og prikke, avslutter Tonje.
TeliaSonera ønsket en profesjonell og
god samarbeidspartner, sier Mari Bødal.
Det har vi fått. Merverdien er evnen til
å være på ballen også når alt fungerer.
Kredinor har levert flere løsninger som
forbedrer kundeopplevelsen. Det kaller
vi vinn vinn, avslutter Mari Bødal.

9

010

Betalingsforholdene

Våre kunder

JM Hansen

– 90 år med strøm i Nord
35,5%

64,5%

– Vi vil bruke mer tid på kundene og mindre tid på administrasjon.
Økonomidirektør Sturla Høgstad er som nordlendinger flest, rett
på sak. Det er ikke tvil om at bedriften betyr mye for ham og de
andre ansatte i JM Hansen AS. Familiebedriften, som nå feirer
90-årsjubileum, er en viktig hjørnesteinsbedrift med 180 ansatte
og virksomhet i Tromsø, Storsteinnes og Svalbard.
FAKTA OM JM HANSEN

Prognosen for inkassobransjen 2015:

Hovedvirksomheten i JM Hansen er
innenfor elektroinnstallasjon. – Vi jobber
aktivt innenfor nybygg og industri, forteller
Sturla Høgstad. Størstedelen av inn
tektene kommer fra oppdrag for det
lokale næringsliv.

Passerer 70 milliarder
i utestående gjeld
Totalmarked 2015 – jevn utvikling
Prognosen for året viser en utvikling
i antall inkassosaker på rundt 7 % i
totalmarkedet. Disse tallene inkluderer
også førinkassosaker. De fleste sakene
løser seg før de blir betalingsanmerkninger. Hvis utviklingen følger fjoråret vil antall inkassosaker ende på rundt 7,5 mill.
Antall betalingsanmerkninger vil bli rundt
550.000 mot fjorårets 515.000 saker.

Totalmarked 2015 – jevn utvikling i antall inkassosaker
Prognose 2015
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purresaker
Antall saker med
betalingsanmerkning
Antall saker med
2013 betalingsanmerkning
2014 Prognose

2013

2014

Prognose
2015
2015

På spørsmål om de ser noen endring
i økonomien i kjølevannet av oljekrisen
sier han at de foreløpig ikke merker noe
til det. – Men vi følger med. Kredittsjekk
blir viktig fremover. I tillegg må vi ha en
smidig likviditetsflyt, poengterer Sturla
Høgstad. Og det er nettopp her Kredinor
kommer inn i bildet med løsningene
sine. – Det betydde mye for oss å få
med JM Hansen på laget i 2013, sier
Bitten Benjaminsen, avdelingsleder for
Antall mottatte saker
Kredinor i Tromsø. – Det som gjorde
totalt
Antall saker til
inkasso/
det
mulig var at vi i utviklet en integrert
betalingsoppfordring
løsning
mot deres system Ax eller
Antall avsluttede
purresaker
Axapta. Dette forenkler samarbeidet
Antall saker med
mye. Vi kan se at løsningsgraden på
betalingsanmerkning
JM Hansens utestående fordringer er
høy. Det betyr at både de og vi gjør en
del ting riktig, forklarer Bitten.

Løpende saks- og betalingsflyt
Regnskapsansvarlig Brit Tove Rasmussen
i JM Hansen forteller at de oversender
saker ukentlig. Kredinor håndterer alt
fra utsendelse av purringer til annen
oppfølging. – De følger kundene frem
til pengene er på konto, sier hun.
Brit Tove roser Kredinors nettløsning,
Infobank. – Det er lettvint for oss. Vi får
alt vi trenger på siden. Vi har full oversikt hele tiden og kan ta ut alle rapporter.
Hvis vi lurer på noe sender vi en melding
eller ringer. Dessuten er Bitten flink til
å være ute, avslutter Brit Tove.
Fortsatt satsing som lokal aktør
Familiebedriften har et solid fotfeste.
Kjerneverdiene er dedikert og kompetent.
Vekstambisjoner har de også. – Vi skal
vokse gjennom vår posisjon som den
største lokaleide elektrobedriften i
Nord-Norge. På spørsmål om Kredinor
kan bidra noe med til vekstambisjonene
svarer Sturla Høgstad kontant: Det er
viktig med kredittsjekk. Og hjelp til å redusere risikoen for tap.

Nordnorsk familieeid bedrift
som ble etablert i 1925 i Tromsø,
av Johan Martin Hansen.
En av de største lokalt eide
elektrobedriftene i Nord-Norge
• 180 ansatte
• Omsetning 230 mill i 2014
Regnes som en av pionerne i å
få elektrisitet om bord i fiskeflåten.
Referanseprosjekter
Clarion Hotel The Edge
Ansvar for å prosjektere og
installere alt av automasjons- og
elektroinstallasjoner.
Bahrati- Antarktis
Total leverandør av elektro
tekniske installasjoner for byggeteknikk. Automasjon av anlegg
for kontinuerlig drift.
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Nye kunder

Nye integrasjoner

First Hotels velger
Kredinor på inkasso
– First Hotels er en viktig strategisk ny
kunde for Kredinor i en bransje hvor det
er mange muligheter, sier salgssjef
Linda Bomann i Kredinor. – Vi jobber
med flere potensielle hotellkjeder, og
håper denne avtalen kan bidra til gode
langsiktige kundeforhold basert på våre
inkassoløsninger, fortsetter Linda.

Kredinor tilbyr oppfølging også lokalt.
– Vi valgte Kredinor fordi vi ser en merverdi gjennom avdelingskontorene, sier
Steffen Bjørvik, Vice President Finance,
Tribe Hotels. – Kredinor kan også bidra
med enklere og mer effektive løsninger
i en tid hvor vi har vekstambisjoner for
First Hotels i Norge, avslutter han.

Teamet fra Kredinor og Oppland Fylkeskommune
fremhever at god dialog og en god plan har
vært viktig i arbeidet med den nye løsningen.
Foran: Anita Bjørkvold. Fra venstre bak:
Martin Olaussen, Bente Steinbakke, Unni
Kvalen og Lise Larsen.

Linda Marie Bomann, salgssjef, Kredinor
og Steffen Bjørvik, Vice President Finance,
Tribe Hotels.

Først ute med nye Webservice
integrasjoner mot Visma og Microsoft
– Oppland Fylkeskommune allerede i gang

Ledende hotellkjede
First Hotels er en ledende hotellkjede med
mer enn 90 unike hoteller med sentral beliggenhet i utvalgte byer i Norge, Sverige,
Danmark, Island og Spania. First Hotels
har alt fra mindre hoteller med sin unike stil
rundt om kring til det flotte designhotellet
First Hotel Grims Grenka, i Oslo.
Tilbud til Kredinors medlemmer
Kunder av Kredinor tilbys konkurransedyktige priser på overnatting i hele
Skandinavia. Ønsker du å booke eller
sjekke priser kan du gå inn på hjemmesiden www.firsthotels.com. Ved bestilling
benyttes koden: FHVKREDINOR
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First Hotels Business Deal
Gjennom konseptet First Business Deal
tilbyr First Hotels et enkelt og fleksibelt
konsept som passer forretningsreisende
både ved jobbreiser – og privat. Med
Business Deal får du inntil 21 % rabatt
over hele Skandinavia, gratis wifi og
mer enn 120 hoteller å velge mellom.
For å få tilgang til fordelene i avtalen,
benytter du koden FHVKREDINOR
når du legger inn opplysninger under
«Bestill rom» på: www.firsthotels.no.
Spesialtilbud og mer informasjon om
hotellene fra First Hotels finner du på
www.firsthotels.no

Sentral beliggenhet i Norge
First Hotel Marin i Bergen,
Rosenkrantzgaten 8
First Hotel Victoria i Hamar
Strandgaten 21
First Hotel i Kristiansand
Dronningensgate 66
First Hotel Breiseth i Lillehammer
Jernbanegaten 1–5
First Hotel Grims Grenka i Oslo
Kongens gate 5
First Hotel Millennum i Oslo
Tollbugaten 25
First Hotel Atlantica i Ålesund
Rasmus Rønnebergsgate 4

Kredinor er det første inkassobyrået som tar i bruk den nye
integrasjonen Visma Enterprise. – Oppland fylkeskommune var
raskt ute med ønske om å ta i bruk løsningen, og er av den grunn
den første blant våre oppdragsgivere som nå benytter integrasjonen,
sier bransjeansvarlig i Kredinor, Alexander Skofteby.
Det som tidligere var manuelle registreringer er nå erstattet av automatiske
oppdateringer som sendes mellom
Oppland fylkeskommune og Kredinor.
Sparer litt tid hver dag
– Vi var veldig spente, og var utålmodige
etter å komme i gang sier Anita Bjørkvold,
rådgiver i Oppland fylkeskommune.
– Den viktigste fordelen for oss er
bortfall av manuell håndtering og reduksjon av feilregistreringer. Vi sparer litt
tid hver dag på manuell filutveksling.
I begynnelsen brukte vi litt tid på å sjekke
om alt var riktig, men fant fort ut at vi

kunne stole på systemet, sier Anita
Bjørkvold.
God plan fra starten
På spørsmål om hva Oppland Fylkeskommune vurderer som bra sier Anita
følgende: – Av enkeltpersoner vil jeg
fremheve Arve Sydtveit i Kredinors IT-
avdeling. Selv om det har vært småting
har han fortløpende tatt tak i ting og ordnet opp. Hun fremhever også det gode
samarbeidet: – Det har hele tiden vært
en god dialog mellom de ansatte i Visma,
Kredinor og oss. Anita forteller videre
at det har vært tydelige rammer og

Ansvarlig for å tilrettelegge Webservice
integrasjonen mot Visma Enterprise og Microsoft
Dynamics er Alexander Skofteby, bransje
ansvarlig for handel og offentlig sektor i Kredinor

en god plan fra starten som de har fulgt.
– Underveis var det blant annet spenning
knyttet til objektene, men alt har løst seg
og gått veldig fint, avslutter Anita Bjørkvold.
Enkel implementering
Med denne løsningen, har Kredinor
ferdigstilt to nye Webservice integrasjoner. Den ene, som Oppland Fylkeskommune benytter, er Visma Unique
Enterprise. Den andre er Microsoft
Dynamics Navision. Løsningene er enkle
å sette opp, de bidrar til en forenkling og
automatisering av manuelle rutiner
knyttet til filflytting, gir oversikt og kontroll på inkassoporteføljen til enhver tid.
Lett tilgang til inkassosakene
– Denne løsningen gjør at flere får tilgang til informasjon om inkassosakene
gjennom sitt eget regnskapssystem.
Det gir en klar forenkling av arbeids
dagen til våre kunder, avslutter
Alexander Skofteby.
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Nyhet

Juristen

Innlogging med BankId
gir enklere tilgang for de
som skylder penger

Hedda Fahlstrøm, leder av kundesenteret
i Kredinor, sier BankId bidrar til bedre dialog
og oppfølging av skyldnere som ringer inn.

INNLOGGING MED BANKID
1 Innlogging med BankID – fødselsnummer

2 Innlogging med Saksnummer/PIN
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BankID for personskyldnere gir kunden enklere og
tryggere tilgang til Nettbank hvor deres inkassosak
ligger. Løsningen innebærer at skyldner nå kan se
alle sine saker samlet i en oversikt etter innlogging
i nettbank. Tidligere måtte de gå inn på en og en sak.

Den nye innloggingssiden i Nettbank
har to muligheter. Den ene er innlogging
med BankID via kodebrikke for private
skyldnere. Den andre er innlogging
med saksnummer og pinkode. Det er
ikke gjort noen endringer i brevene
vi sender, så skyldner vil fortsatt få
informasjon om saksnummer og pin
kode i posten. Næringsdrivende vil
foreløpig kun ha tilgang via saksnummer
og pinkode, men det jobbes med til
svarende løsning også for dem.
Samtykke til kontakt med skyldner
gjennom SMS og e-post
Kredinor er opptatt av dialog med de
som skylder penger, og ønsker å være
tilgjengelige for kontakt gjennom kanaler
som e-post og sms. På sikt også via
chat. På innloggede sider har vi derfor
lagt inn muligheten for å gi samtykke til
å bruke SMS og e-post i videre opp
følging. – Sånn sett rykker vi litt nærmere
de som skylder penger og kan bidra til
å forebygge eller finne løsninger raskere,
sier Hedda Fahlstrøm, leder for kunde
senteret i Kredinor.

Ny og bedre funksjonalitet
Ved innføring av BankID er det gjort
forbedringer og endringer i funksjonalitet
på skyldners side i nettbank. Når
skyldner logger inn via www.kredinor.no
med BankID, åpnes det opp for dem
på personnummer. De som har flere
saker får se alle sakene. Det er en stor
fordel å se alt samlet når de kontakter
kundeservice for å diskutere løsninger.
Neste steg – BankId på mobil
Kredinor er i full gang med arbeidet for
å få til innlogging via BankId på mobil.
Det vil bidra til å gjøre oss enda mer
tilgjenglig for skyldner fordi mange ikke
bruker kodebrikken til daglig. I løpet av
den første måneden har mer enn
5 000 skyldnere logget inn via BankId
kodebrikke. Det er forventet at antallet
øker betydelig når innlogging blir mulig
gjennom BankId på mobil. – Når vi får
på plass BankId på mobil blir vi enda
mer tilgjengelige for skyldner. Vi tror det
vil bidra til å senke terskelen for kontakt,
noe som er positivt for alle parter, avslutter Hedda Fahlstrøm.

Opplysningsplikten
Finansavtaleloven §46a pålegger banker å gi visse opplysninger til forbrukere som skal ta
opp lån før de blir bundet av kredittavtalen. Hva er «tilstrekkelig» god tid for at loven skal
være oppfylt? Lagmannsretten har nylig behandlet en sak med denne problemstillingen.
Loven har vært praktisert ut fra at forbrukeren må ha tilstrekkelig tid til å
overveie om han eller hun skal inngå
kredittavtalen. Hva innebærer egentlig
«i god tid» før forbrukeren blir bundet?
Er det tilstrekkelig at opplysningene blir
gitt først i møte for signering av låne
papirene? Eller må opplysningene være
oversendt og gitt før møte og signering?
Nye vilkår
I saken som ble behandlet i lagmannsretten hadde banken i møte for
signering av lånedokumentene presentert nye vilkår for innvilgelse av lånene.
Det ble satt som vilkår fra bankens side
at et engasjement måtte nedbetales
betydelig, kort tid etter utbetaling av
lånene. Låntakerne bestred vilkåret
i møte, og hevdet i etterkant at vilkåret
i «god tid» ikke var oppfylt og at de
derfor ikke var bundet av låneavtalen.
Tid til overveielse
Lagmannsretten tok i sin vurdering først
utgangspunkt i lovforarbeidene: Det avgjørende «må være om opplysningene
blir gitt på et slikt tidspunkt at forbrukeren
blir satt i stand til å treffe en beslutning
på et kvalifisert grunnlag». Og videre:
«På bakgrunn av dette antar utvalget
at «i god tid før» ikke skal fortolkes bokstavelig i den forstand at partene er
avskåret fra å inngå kredittavtale før det
er gått «god tid» fra opplysningen gis.»

Kompleksiteten avgjør
Hva som er i «god tid», uttaler lagmanns
retten, vil variere ut fra hvor kompleks
informasjonen er. Videre uttaler de: Så
lenge informasjonen som gis låntaker
gjør at vedkommende har forstått låneavtalens innhold og konsekvensene av
avtalen, er det tilstrekkelig at opplysningene først gis i et signeringsmøte. I den
saken la lagmannsretten til grunn at det
ikke var sannsynlig at låntaker ikke ville
ha signert selv om de hadde fått opp
lysningene på et tidligere tidspunkt.
Dette vant de ikke frem med. Brudd på
finansavtaleloven §46 a er i seg selv ikke
en ugyldighetsgrunn, men kan være det
ved anvendelse av avtaleloven §36.
Selv om lagmannsrettdommen sier at
alle opplysninger etter finansavtaleloven
§46 a ikke trenger å være oversendt før
et signeringsmøte, anbefaler vi i Kredinor likevel at informasjonen oversends.
Det vil fjerne enhver tvil.

§

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

KJETIL VANGSNES
Advokat M.N.A.
Spesialistområde:
Bank & Finans
ELISABETH A. ESSHOLT
SELVIK
Advokat M.N.A
Spesialistområde: Energi

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

MATHIAS F. SEIERSTAD
HAUGAN
Advokatfullmektig M.N.A.
Arbeider med saker innenfor
samtlige av Kredinors fagområder

Kontakt advokat Kjetil Vangsnes,
Tlf: 900 53 073 eller E-post:
kjetil.vangsnes@kredinor.no
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Smått & godt

BETALING FOR Å SIKRE HUS OG HJEM ER VIKTIGST
Kredinor har laget en prioriteringsrekkefølge basert på innbetalinger fra
de som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi ser at betaling for å sikre
hus og hjem er det viktigste og har høyeste prioritet i betalingsrekkefølgen.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Boliglånet
Husleien
Kommunale avgifter
Strømkrav
Billån og leasing
Forsikring
Kontoovertrekk
Mobiltelefon
Kredittkort
Forbrukslån
Parkering
Rubrikkannonser
Postordre

Kilde: Kredinor

ÅRETS JULEGAVE FRA OSS: 300 MATKASSER TIL FAMILIER I SYRIA
Kredinor ønsker å bidra til det viktige
Kredinor har valgt å gi sin støtte som
arbeidet for Syria. Hele 12 millioner
julegave gjennom initiativet «barn skal
mennesker trenger humanitær hjelp.
ikke være sultne i julen», og gir 300 matOm lag 5,6 millioner av disse er barn.
kasser som hver inneholder mat til en
De bor i provisoriske skur, i telt og garasjer familie på fem i en måned. Det blir mat for
– og noen bor under presenninger spent 1500 personer i 30 dager. Et bitte lite biopp mellom trærne. De har forlatt alt
drag i den store sammenhengen. Et stort
de eier. De trenger hjelp til å overleve.
bidrag for de som får. Alle monner drar.

FAKTA OM MATKASSENE

En matkasse består av 8 kg ris, 5 kg sukker, 2 kg erter, 1,8 l olje, 850 g tomatpasta, 800 g bønner, 550 g tunfisk, 900 g te, 500 g salt, 620 g sardiner,
2 kg hvite bønner, 1 kg tahini, 1 kg vegetarisk ghee, 1 kg linser og 2 kg bulgur.
Ønske om å bidra kan meldes til: bedrift@redcross.no.
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Samfunnsnytte

FAKTA OM AMADIA INTERNATIONAL

Arbeidsledighet og bortfall
av lønn er viktigste årsak til
alvorlige betalingsproblemer

Disse betaler ikke
Arbeidsløse/bortfall av inntekt
Skilte/skilsmisse
Syke/helsemessige årsaker
«Folk flest»/to hovedgrunner:
• Mangler oversikten
• Brukt over evne – over tid

AMADIA ble startet i Trondheim av Tina Asphaug i 2010. Fra starten med
noen få ildsjeler består Amadia i dag av et team på over 60 mennesker
i Norge. De reiser også ut «i felten» og jobber internasjonalt.
AMADIA er en non-profit organisasjon med aktive bistand- og utviklingsprosjekt.
I sin visjon skriver Amadia at kunnskap er nøkkelen ut av fattigdom.
Det preger også mange av prosjektene de står bak. Organisasjonen driver
forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep, tilbyr gratis grunnskole- og
universitetsutdanning – og samler inn og sender klær og utstyr til 37 land.
Mottagerne av Amadias hjelp er barnehjem, sykehus, institusjoner og
flyktningeleirer. Amadia driver også en skole og et barnesenter i Uganda.
Mer informasjon: amadia.no

Fra høyre: Julie Alexandra Wetaas Lohne fra
Amadia og Gry Enstad Øygarden, fra Kredinor

Tepper til flyktningebarn
– Mer enn 800 tepper er samlet inn og fortsatt strømmer det på,
sier Gry Enstad Øygarden, inititativtager til «teppeaksjonen» i Kredinor.
Ansatte har strikket, heklet og sydd. Andre har ryddet på loft og i
kjeller. Nå sendes teppene med den norske non-profit organisasjonen
Amadia som skal dele ut teppene til flyktningebarn.
– Dette er overveldende, sier Julie
Alexandra Wetaas Lohne, fylkesleder
for Amadia i Oslo og Akershus. – Det at
så mange i en bedrift engasjerer seg
betyr enormt mye, fortsetter hun.
Raskere ut med hjelpen
Amadia har spesialisert seg på bistand
til barn, og har deltatt aktivt ute i felten
for å hjelpe under flyktningekatastrofen
i Syria. Amadia var den første organisasjonen som sendte en trailer med
nødhjelp til flyktningene på Lesvos.
Og de skal hjelpe mer nå i høst og
vinter.
– Nå har Kredinor gjort en flott jobb
med å samle inn tepper og klargjort
dem for utsendelse. Det gjør at vi raskere kommer ut med hjelpen, oppsummerer Julie Alexandra Wetaas Lohne.

Ett barn – og ett til
– Målsettingen vår er å hjelpe ett barn,
deretter vil vi hjelpe ett til – og slik skal
vi fortsette, sier grunnlegger av Amadia,
Tina Asphaug. Hun ble nylig kåret til
«Årets medmenneske» av bladet KK.
– Navnet Amadia betyr elskverdig, og
handler om at alle barn – uansett hvor
de kommer fra fortjener å bli elsket og
tatt vare på, sier Tina Asphaug.
En rørende innsats
Innsamlingen og bidragene fra de
ansatte skjer med egen arbeidsinnsats.
– Det startet med et ønske om å
mobilisere for Syria blant de ansatte,
forteller Gry. – Vi spurte om de ville
strekke seg litt lengre for barn som i
disse dager trenger varme og beskyttelse. Det satte i gang et rørende enga-

Sonni Christine Jakobsen og sønnen Matheo
kom med tre store pappesker fulle av tepper.

sjement over hele landet. Vi hører om
ansatte, foreldre og besteforeldre som
har strikket, heklet, lappet – ja selv små
barn har gitt tepper som dukkene deres
har arvet etter dem selv, sier Gry videre.
Positivt mottatt overalt
Sonni Christine Jakobsen jobber i
Kredinor, og forteller at hun og sønnen
hang opp lapp i barnehagen og fortalte
om initiativet til andre foreldre. Mange
ville bidra. Til sammen fikk de tre store
pappesker med tepper. Det var stor
stas å få besøk av Sonni og sønnen
som kom med pappeskene.
– Vårt valg av organisasjon falt på
AMADIA fordi de jobber «hands on»
med sine prosjekter og er en 100%
non-profit organisasjon, avslutter Gry.
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Kredinor har som ambisjon å tilby markedets beste kurs, seminarer
og fagsamlinger innenfor inkasso, kredittadministrasjon og betalingsservice. Vi ønsker at deltagerne skal sitte igjen med ny kunnskap,
inspirasjon og økt glede over å jobbe med fagområdet.

Medlemsfordeler

Kredinors kurskalender 2016

Som samvirkeforetak har Kredinor medlemmer innenfor ulike bransjer.
Medlemmene er også våre kunder. De stiller høye krav til nytteverdi og kvalitet
i vårt tjenestespekter. Samvirkemodellen åpner for investeringer i forretnings
utvikling fremfor avkasting til eierne som i et tradisjonelt aksjeselskap. Samvirke
modellen passer også godt med vår regionale organisering. Gjennom våre
10 avdelingskontor og hovedkontoret i Oslo kan vi være tett på marked og kunder.

Kredinor styrker det populære tilbudet av kurs, seminarer og fagsamlinger med tilbud
flere steder. Kursplanen er fortsatt under utvikling, og kompletteres fortløpende på
www.kredinor.no/kurs. Der vil det ogå være link til påmelding. Sett av dato allerede nå.

Det å være medlem og kunde i Kredinor gir tilgang til noen gode medlemsfordeler:

Fri bruk av Infobank – nettportalen
for saksbehandling og rapporter
Kredinor tilbyr alle kunder en egen nettportal med arbeidsverktøy for filforsendelse,
betalingsoppfølging og tilgang til rapporter.
Ubetalte fakturaer kan overføres elektronisk
hele døgnet. Status på innbetalinger, utførte
inkassotiltak samt kommunikasjon knyttet til
innsigelser fra skyldner ligger også her.
Tilgang til systemintegrasjoner
Kredinor har utviklet egne moduler for
systemintegrasjoner som er tilgjengelig for
våre kunder mot de ledende ERP systmene
innen energi, bank, telecom og offentlig
sektor. De nyeste integrasjonene er Webserviceløsningene Visma Unique Enterprise
og Microsoft Dynamics Navision.
Juridisk bistand på nett
Medlemmene har tilgang til omkostningsfri
konsultasjon for å få belyst problemstillinger

fra en av våre advokater, gjennom tjenesten
«nettadvokaten» i Infobank. Medlemmene
har også tilgang til markedets beste
advokater innenfor det inkassofaglige, til en
konkurransedyktig pris.
Egen kundeansvarlig og eget
saksbehandlerteam
Alle aktive kunder har egen Key Account
Manager (KAM) som kjenner godt til
bedriftens og virksomhetens behov. De har
også eget saksbehandlerteam som har
dialogen med skyldnerne. De minste
kundene følges opp av et team ut fra deres
enklere behov for inkassotjenester.
Kurs og seminarer
Kredinor tilbyr kostnadsfrie eller rabatterte
kurs, seminarer og fagsamlinger. Våre
kostnadsfrie Grunnkurs Inkasso – Effektiv
Betalingsoppfølging er populære blant våre
medlemmer. Det samme gjelder kursene

våre i Infobank. Vi tilbyr også videregående
kurs i Inkasso og Kredittadministrasjon,
frokostmøter med dagsaktuelle tema,
bransjespesifikke fagseminarer og større
lederseminarer som Proffseminaret.
Rabatterte kredittopplysninger
Kredinor har inngått samarbeidsavtaler
som gir medlemmene tilgang til rabatterte
kredittopplysninger via Infobank.
Interne fagdager og workshops
I regi av Key Account Manager, KAM
inviteres kunder for å diskutere muligheter
og utfordringer i porteføljen. Tema som
kundelønnsomhet, strategi for kundeutvelgelse, valg av oppfølgingsløp samt
effektiviserings- og gevinstmuligheter er
både interessant og verdiøkende for
kundene.

Januar

April

Planlegg året: Se www.kredinor.no/kurs

27.04: Frokostseminar

September
07.09: Grunnkurs Inkasso, Oslo

Inkassotall for 2015 - 2016

08.09: Grunnkurs Inkasso, Stavanger

Februar

Oslo, Kristiansand, Bergen, Skien,

14.09 Kurs Infobank, Oslo

04.02: Kurs Infobank, Stavanger

Sandefjord, Hamar og Fredrikstad

15.09: Grunnkurs Inkasso, Tromsø

10.02: Grunnkurs Inkasso, Sandefjord

27.04: Årsmøte Kredinor, Oslo

17.09: Oslo Maraton 2016

11.02: Grunnkurs Inkasso, Oslo

28.04: Fagseminar Bank/Finans, Oslo

Fagseminar Telecom, Oslo

Mai

Oktober

05.05: Grunnkurs Inkasso, Bergen

12.10: Grunnkurs Inkasso

Mars

11.–12.05: Energiseminaret, Oslo

14.10: Grunnkurs Inkasso, Trondheim

09.–10.03 Videregående kurs Inkasso og

Kommuneseminaret, Oslo

19.10: Kurs infobank, Oslo

17.02: Grunnkurs Inkasso, Skien
25.02: Kurs Infobank, Oslo

27.10: Grunnkurs Inkasso, Kristiansund

Kredittadministrasjon, Oslo Gardermoen
11.03: Grunnkurs Inkasso, Trondheim

Juni
24.06: Grunnkurs Inkasso, Harstad

April

November
23.–24.11: Proffseminaret 2016,

07.04: Grunnkurs Inkasso, Kristiansand

Juli

13.04: Grunnkurs Inkasso, Oslo

Ferie

Holmenkollen Park Hotel, Oslo

Desember

13.–15.4: Fagseminar Parkering, ColorLine
21.04: Kurs Infobank, Oslo

August

21.04: Grunnkurs Inkasso, Hamar

31.08: Kurs Infobank, Bergen

Førjulstid

Følg med på www.kredinor.no/kurs.
Mer informasjon og link til påmelding legges ut i god tid.
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I henhold til trykkeriet må det være et
min. 5 cm høyt felt til adressering.

Kontakt oss gjerne ved ett av våre kontorer
HOVEDKONTOR
Kredinor Oslo
Rådhusgata 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
marked@kredinor.no
AVDELINGSKONTOR
Kredinor Bergen
Nøstegaten 58,
5011 Bergen
Tlf. 55 57 33 00
bergen@kredinor.no
Kredinor Fredrikstad
Kråkrøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
fredrikstad@kredinor.no
Kredinor Hamar
Torggt. 73
2317 Hamar
Tlf. 62 54 14 30
hamar@kredinor.no
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Kredinor Kristiansand
Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Tlf. 810 12 230
kristiansand@kredinor.no

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

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

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

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

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

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

