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Vinteren har allerede avlagt oss et kort
besøk. Vi har kunnet oppleve et lite vorspiel av hvite vidder og gnistrende snø,
selv om det i skrivende stund er et
mørkt og regnfylt Oslo jeg skuer utover
her fra kontoret i Rådhusgata. Nå gleder vi oss stort til «Proffseminaret» som
vi skal arrangere på Scandic Holmenkollen Park Hotel, det nærmeste en
kommer et eventyrhotell i Norge. Og
hvem vet, kanskje værgudene står oss
bi under Proffseminaret.
Denne gangen tar vi pulsen på kunder
fra handelsnæringen og tjenesteytende
virksomheter. Og det er ikke tilfeldig.
Kreditorforeningen i Oslo som nå heter
Kredinor, er et medlemseid samvirkeforetak som ble stiftet den 9. januar
1905, etter et initiativ fra grosserer Alf
Bjercke. Han hadde sett seg lei på at
så mange av medlemmene i Norges
Grossistforbund og i handelsnæringen
tapte penger på alle konkurser som
ble åpnet hos kunder. Bostyrerne var
ikke flinke nok mente Bjercke. Det førte
til at Kredinor ble stiftet for å holde
bostyrerne «i ørene» slik at kreditorene

fikk ut alt som var mulig av dividende.
Kredinors medlemmer var helt fram til
1970 tallet basert på virksomheter som
solgte varer og tjenester til sine kunder.
Vekst som tilbyder av inkassotjenester
til andre markedssegmenter som bank/
finans, energi og telecom har i det
vesentlige skjedd i de siste 20 år.
I denne utgaven av KredinorNytt har vi
fått med dagligvaregrossisten Asko,
som «forsyner Norge med mat». Vårt
samarbeid bygger på Kredinors kunnskap om sin kunde. Vår filosofi er at
detaljert kunnskap om kunden og hans
kunder er absolutt nødvendig. Vi ønsker
å bidra til det som for våre kunder er
«riktig» kreditt- og inkassopolitikk. Vår
misjon er å jobbe for sunne økonomiske
forhold i næringslivet. Det krever kredittfaglig og inkassofaglig kompetanse
kombinert med viten innenfor analyse.
Dette ønsker Kredinor å tilby Asko.
Et annet selskap av de vi bistår, og det
i fullskalaperspektiv, er Webhuset. Webhuset har mer enn 12000 kunder og er
leverandør av infrastruktur på internett.

Webhuset er også gjest i dagens
KredinorNytt. Det samme er Kelly
Services som var først ute med bemanning i USA allerede i 1946. Vi har
også med en av våre nyeste kunder,
Scandic Hotels, som er Nordens største hotellkjede. Vi er stolte av å levere
tjenester til en så betydelige aktør innen
hotellnæringen.
Vi i Kredinor er bevisste på vårt samfunnsansvar. Det skrives i en artikkel om
det urovekkende ved at inkassoveksten
blant unge ikke går ned. Betalings
problemer blant unge er et økende
samfunnsproblem som ingen er tjent
med. Kredinor oppfordrer de unge
gjennom et eget undervisningskonsept
å lære mer om betydningen av å ha
økonomisk styring og kontroll.
Vi håper at denne utgaven av KredinorNytt faller i smak hos dere våre medlemmer og kunder, og vi ønsker dere
alle gode leseopplevelser.

Tor Berntsen, adm. direktør

Samvirke er kollektiv fornuft
Kredinor er et velfungerende samvirke. Samvirkeforetak eies av medlemmene, som ofte også er kunder. Samvirkeformen fremmer medlemmenes økonomiske interesser og vektlegger medbestemmelse, langsiktig eierskap og
bærekraftig verdiskapning. Det er ingen risiko for oppkjøp av utenlandske
investorer og ingen risiko for at virksomheten forsvinner ut av landet.
Vi har fått journalist Sturla Bjerkaker til å oppsummere litt rundt eierformen
Samvirke. Les mer side 20.
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Vårt største kontor

Audun Rønningen Danielsen, påtroppende
regiondirektør i Oslo med ansvar for kundene i
hele Oslo og Akershus

Med blikket rettet mot handels
segmentet i Oslo og Akershus
Kredinors hovedkontor har en vakker beliggenhet midt i Oslo sentrum, med Akershus Festning og
Rådhuset som sine nærmeste naboer. Det representative kontorbygget er storslagent og ble kalt
«messingslottet» da det ble oppført i 1971. Bygget er en del av Anthon B. Nilsenkvartalet, og ble
rehabilitert innvendig i 2010. Her har 350 av Kredinors totalt 480 ansatte sin arbeidsplass, og blant
disse finner vi selskapets største forretningsområde Region Oslo. Vi har tatt en prat med nytilsatt
regiondirektør Audun Rønningen Danielsen.

FAKTA

Kredinor ble etablert i 1905 i Oslo
med navnet Kreditorforeningen
i Christiania.
Oslo er hovedkontor og samtidig
det området med størst tetthet av
kunder i Kredinor.
I tillegg til kundemiljøene som følger
opp næringslivet og offentlige
virksomheter i Oslo og Akershus
har Kredinor i dag administrasjon,
juridisk avdeling, kundesenter og
fakturaservice i Oslo.
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Audun har jobbet 5 år i Kredinor. Han
hadde fra før nesten 10 års fartstid fra
kundesiden. De første to årene jobbet
han som som KAM (Key Account Manager) for noen av Kredinors største
kunder innenfor bank og finans. De tre
siste årene har han hatt en kombinert
rolle som KAM og avdelingsleder for
Bank/Finans. I den nye stillingen overtar
Audun ansvaret for alle kunder i Oslo
og Akershus. Det innebærer også
lederansvar for 150 ansatte.
Hva slags kunder har du ansvar for?
Du finner hele spekteret av kunder i
Kredinors porteføljer, fra de største

finanskonsern og offentlige virksomheter til den minste rørlegger. Kundene
våre speiler det store mangfoldet i regionen, og vi er både store nok for å
håndtere de største kundene og små
nok til å håndtere de minste bedriftene.
Hvilke kundesegment jobber dere mot?
Vi jobber mot ulike bransjer. De siste
årene har vi hatt stor vekst i antall kunder særlig innenfor bank og finans, parkering, offentlig sektor og telecom – og
energi hvor vi er markedsledende. Nå
ønsker vi å jobbe aktivt for og vinne flere kunder innen handel, som også omfatter service i Oslo og Akershus.

Hvordan følger dere opp kundene?
Vi må være lydhøre for hva kundene vil
ha, og har allerede foretatt noen
endringer for å lykkes innen handel. Det
viktigste tiltaket er å endre oppfølgingen
fra teambasert til porteføljehåndtering.
Kundene får en kundebehandler, med
ett kontaktpunkt blant dem som behandler sakene. Det gir en enorm verdi.
Kundebehandleren får da kjennskap til
kunden og kundesegmentet, og vet
hvilke rutiner kunden følger. Våre kunder
vil jo beholde sine kunder selv om det
er inkassosaker. Derfor skal Kredinor
være best på oppfølging av inkassosakene, gjennom gode løsninger og god
dialog med dem som skylder penger.
Hva er den store styrken til Kredinor?
Først og fremst må jeg trekke frem det
sterke faglige fokus både i løpende
saksbehandling og innenfor inkassofaget. Det er grunnpilaren for arbeidet
vårt. Våre kunder skal vite, og oppleve,
at det er trygt å være kunde i Kredinor.
Vi har gjennom vår sterke juridiske kompetanse innblikk i alle endringer i rammevilkår og lovverk. Dette er forpliktende, og vi har derfor høyt fokus på
opplæring og kurs med faglig påfyll,
fagseminarer hvert år og sist men ikke
minst vårt flaggskip Proffseminaret.

Med min bakgrunn kan jeg heller ikke
unnlate å trekke frem vår gode kundebehandling. Vi legger vår sjel i å følge
opp alle spørsmål og utfordringer, og
gjør vårt ytterste for å levere en god
kundeopplevelse. Vi er tettere på kundene, og det håper jeg alle opplever i
hele prosessen fra oppstart, implementering av systemintegrasjoner til den
daglige oppfølgingen.
Hvilke tjenester etterspørres for tiden?
Inkasso er jo alltid etterspurt, men vi merker en økt etterspørsel etter fakturaservice. Det innebærer at vi overtar tidligere i
verdikjeden med fakturering, purringer og
reskontroadministrasjon. Senere i prosessen opplever vi en større interesse for
å selge krav. Felles for disse områdene
er outsorcing av oppgaver som ikke er
kundenes kjerneområde, samt få bedre
rutiner og en slankere balanse. Vi ser at
antall kredittdager går ned, betalingsflyten blir mer forutsigbar og likviditeten blir
bedre når vi sammen skreddersyr løsninger for våre kunder.
Jeg gleder meg stort til å ta fatt på nye
og spennende oppgaver i 2017, og gleder meg spesielt til å bli bedre kjent med
kundene våre innen handel og telecom,
avslutter Audun Danielsen Rønningen.

Øverst: Kredinors hovedkontor ”kneiser” på
toppen av trappen fra Rosenkranzgaten.
Foto: Sturla Bergsaker
Nederst: Kveld på Karl Johan. Foto: iStock
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Våre kunder

Ann Iren Torget er leder for Service
senter Kreditt i ASKO. Hun og hennes
team er lokalisert i Brumunddal.

Kredinor løser stadig nye
utfordringer for Asko
Asko sitt kjerneområde er dagligvare, selskapets visjon er å «Forsyne Norge
med mat». Asko har vært kunde hos Kredinor siden 2010.

FAKTA OM ASKO

Asko har ca. 3000 ansatte og
13 kontorer spredt rundt i Norge.
Hovedkontoret er i Oslo, service
senteret- og kredittavdelingen er
lokalisert i Brumunddal. I 2015 omsatte Asko for 54 mill. kroner.
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– Vi kjører matvarer til våre butikker
i Norgesgruppen over hele landet, de
største er Meny, Spar, Kiwi og Joker,
sier Ann Iren Torget som er leder for
Servicesenter Kreditt i Asko. Hun har
ansvar for at Asko etterlever sin kredittpolicy. Målene er å begrense tap og
behandle like kunder likt. Det er åtte
personer i Servicesenter Kreditt som
følger opp Asko-porteføljen. Dette er
også et sentralt servicesenter som har
ansvar for Asko sine kunder innen dagligvare og serveringsbransjen.

Et godt innarbeidet samarbeid
– I Asko jobber vi proaktivt og med før
inkasso selv. Det innebærer purringer,
inkassovarsler og å ringe kunden.
Kredinor har tatt seg av inkasso. Vi jobber aktivt med at Kredinor skal ta selve
purreprosessen for oss. Det vil gjøre at
kunden betaler før, sier Ann Iren.
Asko har vært kunde hos Kredinor
i seks år og Ann Iren synes samarbeidet med Kredinor fungerer veldig bra,

med jevnlige møter og løpende kontakt.
Kredinor arrangerer også fagmøter der
de ansatte er med. – Akkurat nå gleder
vi oss litt ekstra til Proffseminaret. Det
synes vi er en vitamininnsprøytning
å være med på, sier Ann Iren.
Skreddersøm ut fra kundebehov
Vi har mange spesialavtaler Kredinor
har satt seg inn i. De kjenner vår portefølje godt. I Asko har vi for eksempel en
del kunder som har kreditt hos oss,
men som ikke nødvendigvis ville fått
kreditt andre steder. Dette henger
sammen med policyen til Asko om at
’alle skal få være kunde i Asko’! Selv
den minste butikken på hjørnet skal
få være kunde. Det betyr ikke at alle
kunder får kreditt, men vi er fleksible og
tilbyr kundene ulike betalingsordninger
mot sikkerhet. Små kunder blir anbefalt
Norgesgruppen Betalingskort, forklarer
Ann Iren.

Igangsatt Tableau prosjekt
For tiden jobber Asko med Tableau,
et prosjekt med NGDATA og Kredinor.
Det handler om å finne nye og effektive
måter å jobbe med blant annet kundeinformasjon. Asko og Kredinor har mye
informasjon det vil være fornuftig å ta
i bruk. Ett eksempel er gruppen sene
betalere eller de som ikke betaler i det
hele tatt. – I Asko ønsker vi å jobbe med
de riktige kundene og kun gi kreditt mot
garanti til kunder som ikke er kreditt
verdige, sier Ann Iren. I dag bruker vi
mye tid på de dårlige kundene. Det viser
seg også at de dårligste kundene er de
som er raskest ute med å klage. Asko
ønsker å minimere tidsbruken på disse
kundene. sier Ann Iren.

De dårlige kundene legger vi opp ulike
løp mot. Asko har et veldig godt samar
beid mellom økonomi og marked internt
i selskapet. Hvis det er kunder som
over tid påfører oss tap må vi dessverre
takke nei til dem. Ved godt internt samspill gjør vi hverandre bedre på alle
områder, utdyper Ann Iren.
– Det som er ekstra bra med Kredinor,
er at de er genuint interessert i kundene
sine. Når vi kommer med en utfordring,
er de gode til å løse den, avslutter Ann
Iren Torget.

Vi tror at Tableauverktøyet vil gi oss
muligheten til å se hvilke kunder vi skal
jobbe med og hvilke kunder vi ikke skal
jobbe med. De kundene som er klarert
og kredittverdige jobber vi aktivt mot.
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Tilbyr flere fakturaalternativer enn før!
Webhuset er blant de største leverandørene av infrastruktur
på internet. Servere, hosting og domenenavn tilhører kjerne
virksomheten i selskapet. Webhuset tilbyr dessuten et omfattende
partnerprogram.
Luis Brunet er ansvarlig for kundeser
vice, men har flere hatter. Han har blant
annet ansvaret for oppfølging av inkasso.
Hvilke tanker har du rundt den «digitale»
utviklingen og fremtiden?
– For vår del ser det veldig lyst ut. Den
digitale utviklingen er kanskje bare såvidt begynt. Enten det er snakk små
eller store bedrifter, trenger de fleste en
tilstedeværelse på nettet. Vi er her for
å gi kundene det de trenger av infrastruktur på nettet for å lykkes, sier Brunet.
Webhuset hjelper også kunder som er
blitt utsatt for «hacking». Brunet har
følgende anbefaling; «Du bør ikke gjen
bruke passordet flere steder og du bør
unngå passord som er lette.»
Hva kan skje med et for lett passord?
– Det finnes lister over de mest brukte
passord og det er roboter der ute som
prøver alle innloggingsmuligheter de
kommer over. Av den grunn bør man
velge et passord som ikke er for opplagt.
Hvilke tjenester kjøper dere hos Kredinor?
Vi har en såkalt full integrasjonsløsning.
Det betyr at Kredinor sender ut våre
fakturaer, håndterer betalingene og følger
opp de som ikke betaler med inkasso.
Gjennom vår avtale med Kredinor, kan
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vi nå tilby flere faktura-alternativer enn
før. Faktura sendes ut som epost, EHF,
brev og eFaktura. Webhuset har i dag
over 12.000 kunder med hovedvekt på
små og mellomstore bedrifter (SMB).

Varekreditt uten sikkerhet?
Luis Brunet, ansvarlig for
kundeservice hos Webhuset.

FAKTURASERVICE

Kredinor er raskt voksende innen
for fakturering, betalingsoppfølging og reskontro administrasjon.
I tillegg til faktura via epost, EHF
og vanlig papir tilbyr Kredinor
efaktura og avtalegiro. Vi har også
Vipps faktura under utvikling.
OM WEBHUSET
•

Kundene i Webhuset er alt fra det lille
enkeltmannsforetaket til store offentlige
og private organisasjoner.
Webhuset og Kredinor
– Vi ble kunde hos Kredinor for 2 år
siden. Martin Olaussen er vår kunde
kontakt. Jeg har jobbet med ham i en
annen bedrift. Samarbeidet fungerer
veldig bra, avslutter Luis Brunet.

•
•

Stiftet i 1998
Omsetning ca. 45 milioner
Tilbyr løsninger innen:
Domenenavn
Webhotell
Servere
Web-site-builder: Programvare
og hjelp til å designe nettsider

webhuset.no

Det er ikke en selvfølge at varekreditt uten sikkerhet skal gis ubetinget i dag.
Ved forskjellig praktiske alternativer kan vareleverandører sikre seg litt bedre mot
oppgjør for vareleveransene enn ved å levere varer på kreditt uten sikkerhet.
Mange vareleverandører har innarbeidet
gode rutiner og krever at det stilles sikkerhet for oppgjør. Eksempel på sikkerhet er selvskyldnerkausjon fra eier, bank
eller morselskap – eller salgspant. Utformes ikke disse sikkerhetene korrekt
kan det skape uenigheter i etterkant. En
ikke uvanlig problemstilling er hvorvidt
sikkerheten dekker både gammel og/
eller ny gjeld. Dette er ofte en tilbakevendende problemstilling: Hva er avtalt
og eventuelt forutsatt mellom partene?
Hvilke sikkerheter kan kreves?
Mange hevder at bankgaranti er det
beste alternativet, men vi har erfart at
det kan gi en falsk trygghet. Bankene
gir garantiene en for vag ordlyd, og
standardtekstene kan inneholde klausuler
som kan gjøre det vanskelig å benytte
garantien når den trengs. Varslings
frister ved mislighold er et av punktene
det er viktig å ha fokus på. Samtidig
kan en riktig utformet bankgaranti være
den beste sikkerheten.
Selvskyldnerkausjon
Selvskyldnerkausjon fra andre, for eksempel eier/aksjonær, daglig leder/styreformann eller morselskap kan være en
enkel måte for vareleverandørene å skaffe
seg sikkerhet for sine fordringer på. Ved
en selvskyldnerkausjon er det mulig å
gå rett på garantisten ved manglende
betaling. Det sparer tid og ressurser
sammenlignet med andre typer kausjon/
garanti, for eksempel simpel kausjon.

Det er viktig å ha fokus på ordlyden ved
utformingen av selvskyldnerkausjonen
for å unngå innsigelser. Når det gjelder
selvskyldnerkausjoner kan garantisten
gjøre gjeldende innsigelser mot kreditor
i det underliggende forhold, garantisten
kan også gjøre gjeldende skyldneres
innsigelser.
On-demand-garanti
En annen type sikkerhet er on-demandgaranti, også kalt påkravsgaranti. Ved
on-demand-garanti må den som er
garantisten betale når kreditor krever
betaling, og kan ikke gjøre gjeldende
innsigelser fra det underliggende forhold. Det finnes også mellomformer av
disse garantiene, hver garanti må derfor
vurderes etter sitt innhold. Høyesterett
har sagt at garantien er en aksessorisk
selvskyldnerkausjon med mindre det er
holdepunkter for noe annet.
Rettspraksis understreker at det er viktig
å ha klarhet i avtaler, uklarheter går fort
ut over den som har formulert avtalen.
Trenger du hjelp?
Ta gjerne kontakt, så hjelper vi dere
med å kvalitetssikre det dere gjør i dag
eller lage rutiner for etablering av sikkerhet ved varekreditt.

JURIDISK AVDELING I KREDINOR
Advokatfellesskapet Bratsberg
Advokatfelleskapet Bratsberg har advokater
med høy kompetanse på kredittrett, inkasso
og tvangsfullbyrdelse. Advokatene går inn og
vurderer komplekse saker, tar ut klager, stevninger og begjæringer. De står for den faglige
delen på våre kurs og seminarer, de utarbeider
kontrakter og bistår med kredittsikring – for
eksempel kausjoner, gjeldsbrev og pant.
BØRRE SIG. BRATSBERG
Juridisk direktør | Advokat M.N.A.
Spesialistområde: Inkasso,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
MATHIAS F. SEIERSTAD
HAUGAN
Advokat M.N.A
Arbeider med saker innenfor
samtlige av Kredinors fagområder

Kjetil Vangsnes
Advokat i Kredinor
E-post: kjetil.vangsnes@kredinor.no
Tlf. 21 09 95 66
Mer informasjon på kredinor.no/juridisk
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KELLY SERVICES
•
•
Kelly Services har lekre lokaler midt i Oslo
sentrum. Vi hadde en hyggelig prat med
økonomidirektør Hans-Petter Iversen og senior
regnskapskonsulent Grete Arnesen.

•
•

USA: Omsetning: 5 milliarder dollar i året
På «Fortune 500» i USA, en liste over de 500 største selskapene i USA målt
etter brutto omsetning. Listen publiseres én gang i året i magasinet Fortune
Representerte i 15 land
Samarbeider med 99 av de 100 ledende selskapene på «Fortune 500» listen

Norge: Omsetning: 350 mill i året
Etablert i 1986. Hovedkontor i Oslo. Avdelinger i Lillestrøm, Kristiansand,
Stavanger, Bergen og Trondheim
• Bemanning av midlertidige- og faste stillinger:
		 Kelly Financial Resources (Økonomi/Finans)
		 Kelly Scientific Resources (Legemiddelbransjen)
		 Kelly Engineering Resources
		 Kelly Industrial (Lager/Logistikk)
		 Kelly Office – Administrasjon og CallCenter
•

kundereskontro selv og er aktive brukere
av innloggede sider for å følge med og
se på utestående fordringer. Vi har en
hovedkontakt i Kredinor. I tillegg har vi
noen faste andre kontakter. Vi har
enkelte kunder med for lang kredittid og
det er viktig at vi får inn pengene når
tiden er der, sier Hans Petter. Lønnsomheten synker jo lenger tid det tar
å få inn pengene. – Vi har en dialog
via Kredinors portal hvor kommunikasjonen logges, slik at vi har sporbarhet
på dialogen mellom kunden, Kredinor
og Kelly.

•

kellyservices.no

Mer tid til andre oppgaver
Kelly var det første selskapet som startet med bemanning i 1946 i USA. William Kelly startet med
å leie ut «skrivedamer» til Ford-konsernet. De satt inne på kontoret og gjorde jobben i begynnelsen,
men så flyttet de etter hvert ut og gjorde jobben hos Ford.

– Systemet til Kredinor fungerer
veldig bra. Vi er inne hver dag og
følger med. Vi har god kontakt med
Kredinor i det daglige.
Grete Arnesen,
Senior regnskapskonsulent,
Kelly Services
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Det samme gjorde Kelly Services når
det kommer til fakturering og betalingsoppfølging i Norge. De flyttet det til
Kredinor, som gjør hele jobben. Vi har
snakket med Hans-Petter Iversen som
er økonomidirektør hos Kelly Services
i Norge. Han forteller om den stolte
historien og røttene til Kelly Services.
Han forteller også om årsakene og
virkningene av at de outsourcer blant
annet fakturering, betalingsoppfølging
og inkasso til Kredinor.

Hvorfor outsource?
– Da jeg kom inn i 2010, ønsket vi å
profesjonalisere dette området. Vi ville
frigjøre årsverk og øke lønnsomheten.
Det var for mye utestående og mange
gamle fakturaer som lå ubetalt. Og vi
ønsket å finne en løsning for elektronisk
fakturering uten å utvikle noe selv.
Ordningen vi har nå, virker også preventivt ovenfor kundene. Vi får våre
fakturaer høyere opp i prioritetsbunken
hos kundene, forteller Hans-Petter.

Vi har stort sett større bedriftskunder
og veldig lite tap. Løsningen innebærer
at vi har mer tid til andre oppgaver.
Slipper kostbare investeringer
– Vi startet samarbeidet med Kredinor
i mai 2013 og har outsourcet hele inn
krevingen fra fakturering til og med inkasso. Ved å inngå et slikt samarbeid har vi
sluppet kostnadene ved å utvikle og teste
egen EHF fakturering, sier Hans-Petter.
Åpenhet og god flyt
Kundeforholdet er basert på åpenhet
og enkelhet for ansatte i Kelly Services.
Gjennom innloggede sider på Kredinor.no
har de tilgang til alle saker og all saksinformasjon. Her finner de også alle
rapporter de behøver.

Økt lønnsomhet
– Vi har opprettet systematiske rutiner
for innkreving på alle fakturaer for å øke
lønnsomheten. Fakturaene følges opp
etter gitt intervall som er avtalt med
Kredinor. Det har gitt en betydelig reduksjon i DSO (Days Sales Outstanding).
Det beregnes renter for kunder som
betaler for sent, og vi har innført fakturagebyr på papirfakturaer. Vi får dessuten
overført saker til inkasso kostnadsfritt.
Faste rutiner gir raskere betaling, understreker Hans-Petter.
Hvordan har samarbeidet forløpt
siden oppstarten?
– Det vil alltid være utfordringer i oppstarten av et samarbeid, men etter hvert
har det gått seg bra til. Vi har ingen

– Systemet til Kredinor fungerer veldig
bra, sier Grete Arnesen, som er senior
regnskapskonsulent hos Kelly Services.
– Vi er inne på systemet hver dag og
følger med. Vi har god kontakt med
Kredinor, og vi treffer dem i sosiale
sammenhenger. Kredinor gjør mye for
å holde kontakten med kundene sine.
De arrangerer kurs og sammenkomster.
Kredinor er flinke til å bygge gode
relasjoner, forteller Grete Arnesen.
Til slutt, hva er viktigst for dere
i et slikt samarbeidsforhold?
– Det er viktig at transaksjonsflyten
fungerer bra mellom Kelly og Kredinor.
Vi har KPI-rapporter (Key Performance
Indicators) for å følge med om vi «treffer»
for å måle effektene av hvordan Kredinor
jobber.
Vi har ikke hatt store inkassosaker, så vi
har vært heldige. Vi kredittsjekker alltid
kundene våre og inngår ikke samarbeid
hvis vi ser at det er dårlig kredittrating.
I tilfeller der vi gjør det, vil vi kreve forskuddsbetaling eller veldig kort innbetalingstid, avslutter Hans-Petter Iversen.
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Teamet hos Scandic Hotels og Kredinor samlet
på hovedkontoret, Karenslyst Allé i Oslo.

Nye kunder

Scandic Hotels ønsker at kundene kommer tilbake. Da er god oppfølging i alle ledd og gode
kundeopplevelser svært viktig. Det gjelder også de som betaler sent. Derfor har det stor betydning
hvordan Kredinor følger opp kundene.

Are Wollseth, leder for Shared Service Center
Scandic Hotels Norge

Scandic Hotels –
ny kunde hos Kredinor
Scandic har vært igjennom en stor omstillingsprosess i forbindelse med oppkjøpet av
Rica i 2014. Det startet med å skifte ut logo på alt fra håndklær og såpe til omskilting
av alle hotel. Økonomien ble tatt helt til slutt. Kredinor ble valgt som leverandør av
inkassotjenester nå i høst.

FAKTA OM SCANDIC HOTELS

Scandic Hotels er Nordens største
hotellkjede med 230 hoteller og
hoteller i syv land. Scandic Hotels
omsetter for mellom 3.5 og 4 mrd.
kroner i Norge. Scandic i Norge
består av 84 hoteller og er Norges
nest største hotellkjede etter Nordic
Choice Hotels.
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Scandic Hotels er Nordens største
hotelkjede og har blant annet fokus
på «reputation risk» når de inngår nye
kontrakter med større leverandører. Alle
som representerer Scandic må holde
en høy standard på en rekke ulike
parametere. Vi møter Are Wollseth,
leder for Shared Service Center hos
Scandic Hotels Norge, som poengterer
dette når han forteller om prosjektet
med å slå sammen Scandic og Rica.
– Det har vært et stort prosjekt, spesielt
arbeidet med å forenkle og effektivisere
strukturen og måten vi jobber på. Etter
fusjonen var økonomifunksjonen spredt
på 10 lokasjoner rundt hele Norge. Det
var lite hensiktsmessig og vi har samlet
oss i Oslo og Tromsø. Vi har fått på
plass felles systemplattform og ulike

kulturer og mennesker har også funnet
fellesnevneren, understreker han.
Fra tre til en inkassoleverandør
Prosessen med å ferdigstille integrasjonen
av de to selskapene Rica og Scandic
har tatt 2 år og prosjektet ble ferdigstilt
i oktober 2016.
Underveis i arbeidet med integreringen,
diskuterte de problemstillingen med tre
ulike inkassoleverandører. Det var lite
hensiktsmessig så det måtte de gjøre
noe med.
– Vi startet en prosess med å finne en
inkassoleverandør i mai i år. Vi inviterte
5–6 leverandører, hadde ’line up’ og fikk
inn tilbud fra selskapene. Vi skalerte
raskt ned etter første presentasjonsrunde.
Det endte med at Kredinor ble den

foretrukne parten av selskapene som
ble med til siste runde. I høst startet vi
så smått samarbeidet, sier Are.
Integrasjon med Kredinor
Scandic benytter seg av inkassotjenester
fra Kredinor. Scandic og Kredinor
gjennomfører nå en web-service integrasjon for at informasjonsflyten skal
være automatisk og oppdatert. Vi spør
om de har vurdert å sette ut fakturering
til Kredinor også. – Vi har mange kunder
og mye utestående til enhver tid, sier
Are. Selve faktureringen skjer lokalt på
hotellene og det skal mye til for at vi
endrer det. Det er de ansatte på hotellet
som ser kunden og som vet hva vi skal
fakturere. Tiden vil vise hva vi bygger på
med av andre tjenester, forklarer Are.
God match mellom Scandic og
Kredinor
– Et viktig punkt for oss er Kredinors
profesjonalitet og løsningsorientering.
Fra dag én har de hatt holdningen: «Ja
dette løser vi». Vi opplever at kundene
er like viktige for dem som våre kunder

er for oss, understreker Are. Salgs
ansvarlig Linda Boman hos Kredinor
har fulgt oss opp på en god måte helt
frem til vår hovedkontakt Martin Brekke
tok over for kort tid siden.
Et veldig viktig punkt for Scandic var
hvordan deres kunder ville oppleve det
nye inkassoselskapet. – Vi opplevde at
Kredinors verdier matchet helt med
Scandic sine egne og følte oss hjemme
hos Kredinor. Det er viktig i arbeidet mot
våre kunder. Vi er avhengige av at kundene kommer tilbake. Vi ønsket oss
derfor en leverandør som ikke gikk for
hardt på, men som samtidig er forutsigbare – og følger opp til kundene betaler.
Scandic har så vidt jeg vet ikke fått en
eneste negativ tilbakemelding fra verken
kundene eller hotellene etter at vi startet
samarbeidet med Kredinor fortsetter
Are. Hadde det vært noe, så hadde vi
garantert hørt det, presiserer han.
God forretningsforståelse
Are roser Kredinor for at de kjapt forstod
hvordan vi jobber og tenker i Scandic

Hotels. Han liker at Kredinor tar ballen
og løper med den, istedenfor å stoppe
opp for hver minste detalj. Til verken
å ha hatt opplæring eller hospitering har
samarbeidet så langt gått over enhver
forventning. Kredinor tok over porteføljen og så begynte pengene bare å tikke
inn. Det liker vi, sier Are.
Interessante møteplasser
Til nå har ansatte i Scandic vært med
på mindre seminarer og inkassokurs
i regi av Kredinor, men i november
deltar de på Proffseminaret 2016.
For å avvikle Proffseminaret for 29.
gang benytter Kredinor noen av
de beste konferansefasiliteter som
finnes i markedet – nærmere bestemt
Scandic Holmenkollen Park Hotel i
Oslo. Det har vært planlagt lenge før
diskusjonene om samarbeid på inkasso kom opp.
– Vi gleder oss til Proffseminaret med
Kredinor, det blir spennende, avslutter
Are som har store forventinger til samarbeidet fremover.
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Prognose 2016

Integrasjoner

Integrasjonsløsninger
som konkurransefortrinn
De største kundene forventer gode integrasjoner
mellom leverandør og kundens økonomisystem.
Kredinor leder an og har bygget sin egen API
som har gitt veldig god respons hos flere ERP
leverandører.
Gode integrasjonsløsninger er et viktig
konkurransefortrinn for Kredinor. Nye
webservice integrasjoner erstatter
gamle fil-løsninger med dynamisk kommunikasjon og informasjonsutveksling.
Kundene slipper manuell håndtering,
de sparer litt tid hver dag og feilregistreringer blir borte. Gevinsten er reduserte
kostnader, bedre likviditet, mer oversikt
og bedre kontroll.
Alexander Skofteby, bransjeansvarlig for
handel og Andreas Komnæs, prosessog leveranseansvarlig i Kredinor, sitter
i førersetet og jobber tett med utviklere
av de nye integrasjonsløsningene. Ved
å være tett på marked og kunder har
vi god oversikt over de løsninger og
programvareleverandører som brukes
i dag. Deretter kartlegger vi behov i
markedet og utvikler integrasjoner som
kan bidra til gode og lønnsomme løsninger for kundene, forteller de.
Nyutvikling som gir merverdi
– Utviklingen av nye integrasjonsløsninger er et viktig satsingsområde, både
fordi kundene etterspør det – og fordi vi
vet det skaper merverdi. Tidligere har vi
utviklet integrasjoner mot de største

ERP- og økonomisystemer. Nå utvikler
vi integrasjoner mot en større bredde.
– Vi får svært gode tilbakemeldinger fra
både eksisterende og nye kunder på at
vi nå satser på utvikling av integrasjoner
som hyllevare fremfor å tilby dette «on
demand», sier Alexander.
Automatisering og selvbetjening
Både transaksjoner og kommunikasjon
vil foregå helt sømløst mellom kunde og
leverandør. Noen løsninger er allerede
sluttført og levert kunder fra Kredinor.
Andre er i arbeid. Visma Enterprise,
Microsoft Dynamics Navision, Cowi (et
ingeniørselskap som lager løsninger for
parkeringshus) – og Cordel er selskap
som har ferdigstilte integrasjonsløsninger. I løpet av kort tid vil M3, Visma
Business, og 24SevenOffice være på
plass med integrasjonsløsninger.
– Tanken med løsningene, er at våre
oppdragsgivere i størst mulig grad skal
jobbe mot oss gjennom kjernesystemet
sitt. De behøver ikke logge seg inn via
kredinor.no i fremtiden. Det vil alltid finnes oppdatert status om saker som er
til inkasso i selskapets eget ERP system, understreker Alexander.

Til venstre: Andreas Komnæs prosess- og
leveranseansvarlig og Alexander Skofteby,
bransjeansvarlig for handel i Kredinor. De har
hovedansvaret for å utvikle nye løsninger som
integrerer inkassosystemet med de ulike
bedriftenes økonomisystem.

Fra de aller største bedriftene til
butikken på hjørnet
Handelssegmentet er et viktig satsingsområde for Kredinor, og omfatter
alt fra butikken på hjørnet og offentlig
sektor – til noen av Norges største
bedrifter. Vår nye Handels API skal støtte
mange av dagens manuelle arbeidsprosesser og på sikt erstatte løsninger
som krever innlogging.
– Med gode webservice-integrasjoner
vil vi ha store muligheter for å lykkes
i konkurransen om kundene innen
handelssegmentet. Vi er på god vei,
understreker Alexander.
Kredinor er et samvirke hvor kundene
også er eiere, som har medbestemmelse. Det innebærer blant annet at overskuddet fra virksomheten går tilbake
i driften og inn i arbeidet med nyutvikling og innovasjon. Alle kostnader
knyttet til utvikling og tilrettelegging av
integrasjoner på «vår» side dekkes av
Kredionor, og gir store besparelser for
kundene våre. – Det innebærer at
kundene er tjent med å være hos oss,
avslutter Andreas Komnæs, prosess og
leveranseansvarlig i Kredinor.

Prognosen for
inkassobransjen 2016
Passerte 75 milliarder i inkassogjeld første halvår
Inkassogjelden hos inkassoselskapene
ligger på nesten 76 milliarder kroner
første halvår 2016, en økning på 7,5 %
fra 2015. Prognosen for hele 2016 er litt
høyere og forventes å ende på totalt
77 milliarder kroner i inkassogjeld. Antall
inkassosaker vil ifølge prognosen for
2016 ende på 7,6 mill totalt mot fjorårets
7,5 mill saker. Antall betalingsanmerk-

Passerer 75 milliarder i utestående gjeld. Antall saker til inkasso nærmer seg 7,6 mill totalt.

Prognose 2016
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ninger vil ifølge prognosen ende på
560 000 saker, mot fjorårets 544 339
saker. Selv om inkassogjelden og antall
inkassosaker øker viser antall betalingsanmerkninger at andelen som ikke gjør
opp for seg ligger på 7%. Det innebærer at så mange som 93% av de
som ender med inkassosak gjør opp for
seg og unngår en betalingsanmerkning.

2012

2013

2014

2015

Antall saker totalt hos inkassoselskapene

Antall avsluttede purresaker totalt hos inkassoselskapene

Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring

Antall saker med betalingsanmerkning

2016
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Ungdom

Smått & godt

FOTO: STAVANGER OILERS

NYE NAVN PÅ INNLOGGEDE
SIDER PÅ KREDINOR.NO
Det pågår mye spennende utviklings
arbeid i Kredinor for tiden. Noe av det
som blir synlig først er navnebytte på
våre innloggede sider på kredinor.no.
Innholdet vil endres senere. Navne
endringen vil skje i løpet av januar 2017,
og blir som følger:

Inkassoveksten blant unge fortsetter
De nyeste tallene fra Kredinor viser en økning i antall inkassosaker på 39,6 % og hele
60,8 % mer i inkassogjeld blant unge under 25 år sammenlignet med 31. oktober i 2015.
Utviklingen blant de unge er bekymringsfull fordi den har vært økende siden 2014.
Menn mellom 40 og 49 år topper fortsatt inkassostatistikkene, tett fulgt av
aldersgruppen under. Utviklingen blant
de unge er likevel uheldig. – Dette er en
gruppe som tidligere var få personer
med mange færre inkassosaker og til
nå lav samlet inkassogjeld. Det at de nå
øker så mye i antall og omfang, fører til
en unødvendig dårlig start på et selvstendig økonomisk voksenliv.

Nytt navn for
deg som kunde/
oppdragsgiver:
Kredinor Online

Kredinor føler tilhørighet til payoffen: «Sammen er vi sterke». Avtalen gjelder for resten av
2016 og hele 2017.

SPONSORAVTALE MED STAVANGER OILERS
Kredinor satser sterkere i Stavanger-regionen og har nå inngått en sponsor
avtale med Stavanger Oilers som gir tilgang til møteplasser hvor vi kan
treffe lokalt og regionalt næringsliv. Hockeykampene er kjerneaktiviteten
til Stavanger Oilers, men de har lyktes på flere måter – også utenfor isen.
De har klart å bygge opp Norges største sponsornettverk og har flotte
fasiliteter i DNB Arena. Selv sier de: Det skal være en opplevelse å komme
på kamp i DNB Arena! Vi i Kredinor gleder oss over å ta del i opplevelsene
knyttet til Stavanger Oilers. – Kredinor som merkenavn i Stavanger er
fortsatt ungt. Det er mindre enn to år siden fusjonen med Kreditorforeningen
Vest. Målsettingen vår nå er å ta en posisjon som viktig medspiller til lokalt
og regionalt næringsliv, sier sponsoransvarlig Ingjerd Thurmer i Kredinor.

Nytt navn for
dem som skylder
penger:
Min side

.infobank blir Kredinor Online.
Navnet i URL-en blir
www.online.kredinor.no
.nettbank blir Min side.
Navnet i URL-en blir
www.minside.kredinor.no

ÅRETS JULEGAVE TIL ROSA SLØYFE
Hvert år i oktober starter en rosa folkebevegelse over hele
verden for å rette fokus mot brystkreft samt å støtte brystkreftforskningen. Kredinor besluttet i år å støtte denne aksjonen
for å vise solidaritet med dem som rammes. Vi ga penger
knyttet til årets kundejulegave, kjøpte rosa sløyfer til 500
ansatte – og donerte et beløp for hver betalingsavtale vårt
kundesenter inngikk i oktober. Ved å samle disse initiativene
utbetalte Kredinor kr 80 000 til Kreftforeningen etter årets
Rosa Sløyfeaksjon. Det innebærer at dere som kunder og
medlemmer, de som skylder penger, og alle ansatte i Kredinor
har bidratt til Årets Rosa sløyfe-aksjon. Fordi kreft berører oss
alle – og omtanken er god for den det gjelder.
FOTO: STEFFEN AALAND
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Antall personer med inkassosak øker
med 24,9 % blant unge under 25 år.
Tallene er per 31. oktober. I sum utgjør
dette 18 633 unge personer som har til
sammen 49 803 inkassosaker – og en
samlet inkassogjeld på 282 millioner
kroner i Kredinors porteføljer.

– Vi tror utviklingen skyldes mangelfull
kunnskap både om pengebruk og
konsekvensene av ikke å betale, sier
markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor.
Inkassotallene for de unge ligger fortsatt
langt under de eldre aldersgruppene.

Kredinor. Relativ endring innenfor inkasso
pr. 31.10.2016 mot 31.10.2015
60,8%
282 mill. kroner

24,9%
18633 personer

Økning i antall personer

39,6%
49803 inkasso
saker

Økning i antall inkassosaker

Økning i inkassogjelden

Enklere å gjøre opp for de unge
De fleste i denne aldersgruppen med
inkassosak har ingen negativ økonomisk historikk fra tidligere. Inkasso
gjelden knyttet til hver sak er forholdsvis
lav, og hver enkelt som skylder penger
har stort sett en eller to–tre inkassosaker samtidig. Det innebærer at det kan
være enklere å ordne opp for de unge.
Mange får hjelp av foreldre eller blir enige
med inkassoselskapet om ordninger for
nedbetaling.
– Det er viktig at de unge tar grep raskt
for å unngå et langvarig økonomisk
uføre, presiserer Ingjerd Thurmer.
Vær aktive ved betalingsproblemer
Kredinor anbefaler alle som får betalingsproblemer og inkassosak om å ta kontakt
raskt, enten med den de skylder penger
eller inkassoselskapet. Vi vet at aktivitet
og dialog reduserer både kostnadene
for den enkelte og tiden det tar å gjøre
opp for seg.
På side 18 og 19 kan du lese om det
nye konseptet Kredinor lanserer innenfor privatøkonomi, Smartbetaler, for
å bidra til opplæring for unge.
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Ungdomsprosjektet

Siri Jensen er ansvarlig for det faglige innholdet
til elever og lærere, og er aktiv med i alle andre
deler av ungdomsprosjektet i Kredinor. Siri vil
også være en aktiv «blogger» rundt aktuelle
tema på prosjektets nettside smartbetaler.no
Prosjektgruppen med ansvar for ungdoms
prosjektet i Kredinor. Fra venstre: Petter
Gjeitnes, Mathias Haugan, Christopher Vogt og
Ingjerd Thurmer. Siri Jensen var ikke til stede.

Kredinor med samfunnsnyttig tiltak for unge
FAKTA OM SMARTBETALER

Smartbetalerkonseptet handler om
å lære de unge om inkasso og få
dem til å skaffe seg oversikt, kontroll
og gode betalingsvaner for å få en
god privatøkonomi.
Konseptet består av:
• Smartbetaler.no, et nettsted med
informasjon, kalkulatorer og quiz
• Læringstimen, en undervisningstime om inkasso og privatøkonomi
for elever i videregående skole.
• Kurs tilpasset de unge om inkasso
og privatøkonomi hos Kredinor
med pizza og brus.

Kredinor har utviklet undervisningskonseptet smartbetaler
for å lære unge om inkasso og privatøkonomi. Målsettingen
er å bidra til sunn økonomisk fornuft blant de unge gjennom gode betalingsvaner og økt kunnskap om inkasso.
Den langsiktige målsettingen er å redusere antall unge som ender med inkasso
og betalingsanmerkninger. – Undervisningskonseptet består av «læringstimen»
som er innhold til en skoletime om inkasso og tips til å bli gode betalere, sier
fagansvarlig Siri Jensen i Kredinor. – Vi
har også laget en folder som deles ut til
elevene etter timen. Der vil de finne
noen tips til å bli bevisste forbrukere og
gode betalere, sier Siri.
Et samfunnsnyttig prosjekt
Antall inkassosaker blant de unge øker,
og utviklingen er bekymringsfull. Hvis
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utviklingen fortsetter kan det ha alvorlige
ringvirkninger – ikke bare for den enkelte,
men for både næringslivet og hele
samfunnet. Kredinor ønsker å skape
åpenhet slik at de unge tør ta kontakt
hvis de får betalingsproblemer. Det kan
bidra til at situasjonen ikke endrer seg
fra vondt til verre for den enkelte.
– Når du fyller 18 år er du myndig og
må ta ansvar. Vi skal gi gode råd og
tips med hensyn til å bli en god betaler.
Hvis de får en sak til inkasso så skal de
vite hva de gjør med det, sier Ingjerd
Thürmer som er prosjektleder.

– På avdelingen for Overvåk, er det nå en
del saker med unge som er litt mer enn
18 år, men under 25 år, forteller Christoffer
Vogt som er avdelingsleder for Overvåk
og Internasjonal avdeling – og som er
en del av smartbetalerteamet.
– Vi ønsker ikke å fraråde kreditt, men vi
vil opplyse om hva som skjer hvis de
ikke betaler. Målet er å få de unge til
å ta veloverveide valg, forklarer Matias
Haugan som er advokat. Han er også
en del av teamet og skal holde læringstimen for de unge, både på skoler og
hos Kredinor.
– Vi ønsker å ufarliggjøre oss som
inkassoselskap, slik at de som skylder
penger tar kontakt for å finne en løsning. Det er jo noen som ikke åpner
brev de får i posten, sier Petter Gjeitnes
som er prosess- og leveranseansvarlig
for Bank og Finans. Han har utviklet forbrukskalkulatoren og er med i prosjektgruppen.
Nytt nettsted
På det nye nettstedet smartbetaler.no
er det lagt ut nyttige verktøy som forbrukskalkulator, inkassokalkulator, kredittkalkulator, bloggartikler og ordliste.

Innholddet er laget med en språk
plattform som er tilpasset unge sånn
at de skal forstå til dels kompliserte
begreper. Hovedstol er eksempel på
ord de ikke kan. På smartbetaler.no får
de vite at det betyr «beløpet du skylder».
Begrepene skal leve videre, på smartbetaler.no finnes forklaringen på dem.
– Vi har vært bevisste på å presentere
stoffet på en forståelig måte, forklarer
Siri Jensen. – Jeg synes vi har funnet
en god tone som fungerer slik at vi
nærmer oss de unge både på nett og
i undervisningssammenheng, sier hun.
Oversikt og kontroll
Kjernen i budskapet Kredinor ønsker
å nå ut med til de unge er – oversikt
og kontroll – og å betale i tide. Det vil
være budskapet på smartbetaler.no og
i undervisningsmateriellet.
– Det er ikke Kredinor og det vi står for
som først og fremst skal frem. Det aller
viktigste er å lære de unge om inkasso,
hvorfor det koster penger, hvilket ansvar
de har når de skylder noen penger – og
hvilke rettigheter de har. Mange vet ikke at
de kan klage på en inkassosak hvis de
er uenig i kravet, sier Ingjerd.

Kurs i inkasso på videregående
– Kredinor har testet undervisnings
konseptet på lærere og skoler, deriblant
en pilot på Edvard Munch Videregående
skole i Oslo, med positive tilbakemeldinger, forteller Siri videre.
– Vi vil også invitere skoleklasser til
Kredinor. Her jobber det mange unge
og erfarne side om side. Det vil være et
viktig bidrag i å få et mer positivt inntrykk og «ufarliggjøre» inkasso, sier Siri.
Mer privatøkonomi inn skolen
– Det overordnede målet med Smartbetaler er å få mer privatøkonomi inn
som pensum i undervisningen på skolen,
understreker Siri.
Vi ønsker at Smartbetaler skal bli et
positivt begrep, som brukes om en
som har oversikt og kontroll over privatøkonomien sin og betaler regningene
sine i tide. – Stikkord er hvordan legge
til rette for et godt økonomisk liv, avslutter
Ingjerd.
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Samvirke

lagets borettslag eller er boligsøker, mulighet til å påvirke gjennom å delta i styrer
og årsmøter.

Samvirke er gjensidig eierform
I vår siste årsmelding står det: «Kredinor er et samvirkeforetak med 2271 medlemmer som også
er selskapets kunder og likeverdige eiere. Vi ivaretar medlemmenes interesser gjennom ambisjonen
om å levere markedets beste løsninger innen inkasso og betalingsoppfølging.»

Samvirkeformen har lange tradi
sjoner. Som det første moderne
samvirkeforetak regnes samvirke
laget til veverne i Rochdale,
i nærheten av Manchester. I 1844
etablerte de en egen innkjøps
forening for å skaffe seg forbruks
varer til riktig pris og kvalitet.

Kollektiv fornuft
Et Samvirkeforetak fremmer medlemmenes økonomiske interesser gjennom
virksomheten. De fleste drives kommersielt og skaper verdier som gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser og gode
lokalmiljø. Slik kan vi si at samvirkeformen
er en kollektiv fornuft der man kan
konsentrere seg om sine kunder og
brukeres behov, slik at kundene føler
seg ivaretatt. Samvirkeformen garanterer
langsiktig eierskap og bærekraftig verdi
skapning.
Men hva er et samvirkeforetak?
Et samvirkeforetak er en selskapsform
bestående av likeverdige partnere
– medlemmer – som blir med i kraft av
at de går inn med andeler. Som kunde
i Kredinor er de fleste også medlemmer
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og får merverdi gjennom å betale en
medlemskontigent hvert år. Til forskjell
fra et aksjeselskap, der eierne har innflytelse i forhold til antall aksjer, har
medlemmene i et samvirke én andel og
én stemme hver i de styrende organene.
Ikke bare samvirkelag
Historisk og tradisjonelt forbinder mange
i Norge samvirke og kooperasjon med
butikker og boliger. Coop Norge, med
alle sine butikker og varehus, er et samvirke. Coop har nesten én million medlemmer. Overfor disse markedsfører
Coop seg med mottoet «… litt ditt». Innen
boligsamvirket finner vi for eksempel
OBOS – opprinnelig Oslo Bolig og
Sparelag – som det desidert største
boligbyggelaget i landet. Som medlem
i OBOS har du, enten du bor i et av

Men lange tradisjoner
Samvirkeformen har lange tradisjoner.
Som det første moderne samvirkeforetak regnes samvirkelaget til veverne
i Rochdale, i nærheten av Manchester.
I 1844 etablerte de en egen innkjøpsforening for å skaffe seg forbruksvarer
til riktig pris og kvalitet. De 28 veverne
var pionerer når det gjaldt bevisstheten
rundt organisering av virksomheten, og
utarbeidet blant annet egne prinsipper
for styring og drift av virksomheten. Disse
prinsippene er senere adoptert og
justert av ICA – International Cooperative
Alliance – og handler bl.a. om åpent og
demokratisk medlemskap, samarbeid
mellom samvirkeforetak og opp
lysnings- og skoleringsvirksomhet blant
medlemmene. Mye av dette er også
integrert i Kredinors tilbud til sine medlemmer.
Hva er Samvirkesenteret?
Kredinor er medlem av Samvirke
senteret. Det er et medlemsbasert
informasjons- og kompetansesenter for
samvirke som foretaksform, med 29
medlemsorganisasjoner. De er samvirke
foretak eller sammenslutninger av samvirkeforetak innen dagligvare, faghandel,
landbruk, boligsektoren, fiskeri, kreditt,
bank, person- og varetransport, konsulentvirksomhet, kunstnerisk og kreativ

SAMVIRKEFORETAK

Likeverdig eierskap
Medlemmer er eiere, oftest også kunder
Øverste organ: Generalforsamlingen som holder Årsmøte en gang i året
Eierskap: Eierne er kunder og medlemmer med en stemme hver
Ledelse: Styre valgt av andelseierne av og blant sine medlemmer.
Eksterne: Unntaksvis kan medlemmene velge eksterne inn i styret.
Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak.
Samvirkesenteret
Informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform
29 medlemsorganisasjoner – representerer
2,7 millioner individuelle medlemmer
NOK 147 milliarder i årlig omsetning
87 000 ansatte
Kontaktperson: Daglig leder May Woldsnes
Telefon direkte: 900 56 732
E-post: mw@samvirke.org

virksomhet, inkassovirksomhet, helse,
omsorg og fritid. Til sammen representerer Samvirkesenterets medlemmer
2,7 millioner individuelle medlemmer.
147 milliarder kroner i samlet omsetning
og 87 000 ansatte. Les mer på
samvirke.org.
Gjensidig eierform
Det er over 17 000 registrerte samvirkeforetak i Norge i dag – i henhold til
Brønnøysundregisteret. Gjensidig eierform er samvirkets styrke. Man kan

konsentrere seg om å jobbe for sine
medlemmer og eiere. Samvirke bygger
på en felles interesse som går ut over
det enkelte medlem, men som i sum
blir positiv for medlemmene som fellesskap. Formen sikrer nasjonalt eierskap,
unngår «kinesisk oppkjøp», hindrer
skatteflukt og gir lokal verdiskapning.
Samvirkeformen kan for både store og
små virksomheter være et godt alternativ der de ansatte og eierne kan bygge
hverandre gode og utvikle sin egen
kompetanse.

Hamar Game Collective – Årets Samvirkeforetak 2016
Hamar Game Collective (HGC) vant prisen som Årets Samvirkeforetak 2016
under den årlige Samvirkefrokosten i Oslo i oktober. HCG er et spillutviklingssamvirke med åtte mindre medlemsbedrifter, alle med tilhold på Hamar.
Her er det daglig leder Runa Haukland som holder sjekken (t.v.) og tar i mot
prisen sammen med Marianne Lerdahl (t.h.), mens stortingsrepresentant
Karin Andersen i midten smiler og gratulerer.
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Proffseminaret 2017
GARANTERT NYTTEVERDI

ARA

TI

Juni

Forts. September		

15.01: Medlemsfakturering Kredinor SA

07-08.06: Kommuneseminaret 2017 i Oslo

28.09: Trondheim Grunnkurs inkasso og

25.01: Oslo Grunnkurs inkasso

07-08.06: Parkeringsseminaret 2017 i Oslo

Kredinor Online

Fri 05.06 (Pinse)

Sept.:

Skoleslutt uke 25

Mars

Juli

18.10: Oslo Grunnkurs inkasso

Ferietid

26.10: Kristiansund Grunnkurs inkasso og

Halvårstall inkasso 2017

		

Kredinor Online

Okt.:

Skien og Sandefjord Grunnkurs inkasso

		

og Kredinor Online

22.03: Oslo Grunnkurs inkasso
29.03: Oslo Kurs Kredinor Online

Kredinor Online

Oktober

22.02: Bergen Grunnkurs inkasso
Vinterferie uke 8 og 9

Fredrikstad Grunnkurs inkasso og

August
31.08: Kristiansand Grunnkurs inkasso og

April

		

Kredinor Online

Skolestart uke 34

November
01.11: Oslo Kurs Kredinor Online
22.–23.11: Bergen Proffseminaret Scandic

06.04: Oslo Fagseminar Bank & Finans
27.04: Oslo Frokostseminar Kredinor utsyn

September

27.04: Bergen Frokostseminar Kredinor utsyn

06-07.09 Fagseminar Energi i Skien

27.04: Oslo Årsmøte Kredinor SA

13.09: Oslo Grunnkurs inkasso

Desember

Påske 13.04-17.04

14.09: Tromsø/Bodø Grunnkurs inkasso og

Juletid

		

Ørnen Hotel

Byen er Bergen.
Datoen er 22.–23. november.
Stedet er Scandic Ørnen Hotel.

Vi gjentar suksessen vi har hatt de siste 30 årene med
Proffseminaret og flytter hele Kredinor til Bergen for
noen dager, nærmere bestemt 22.–23. november 2017.
Vi vil feire jubileet med de beste folkene – kundene
våre, som også er våre eiere.

Scandic Ørnen Hotel også kjent som
KYGO-hotellet åpnet 2. mai 2014.
Hotellet har 13. etasjer.

Tradisjonen tro vil vi samle de beste innenfor inkassofaget, kremen av inspirerende
foredragsholdere og fantastiske underholdere. Og så topper vi det hele med den
unike og go`e stemningen som bare bergensere klarer å få til – i Bergen.

Fridager 01.05, 17.05 og 25.05 (Kr. himmelfart)

Maten er i toppsjiktet fra frokost
til lunsj, mellommåltider og fest
middagen 22. november. Omgivelsene
er også flotte med vakre bilder og
moderne fasiliteter.

Proffseminaret foregår på Scandic Ørnen Hotel som ligger i Bergen sentrum.
På alle gjesterommene henger storslagne bilder tatt av fotograf Thomas Morel.
Motivene viser ørn og vakre rovfugler. Omgivelsene og maten er førsteklasses.
Sett av datoen allerede nå – vi sender invitasjon i riktig god tid.

*Kredinor Online er det nye navnet på innloggede sider infobank.

Hjertelig velkommen til Proffseminaret 2017.

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

PROFFSEMINARET 2017
– NOEN FAKTA
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di

Januar

Februar

Velkommen til 30-årsjubileet for Proffseminaret
i Bergen 2017

ever

ARAN

Kredinors kurs- og seminarkalender 2017

TI

ny t t

G

G

N

Det å være medlem, kunde og likeverdig eier i Kredinor gir tilgang til våre medlems
fordeler. Vi tilbyr blant annet markedets beste kurs, fagsamlinger og seminarer
innenfor Inkasso, betalingsoppfølging og kredittadministrasjon. I en hektisk hverdag
kan det være vanskelig å sette av tid, men vi garanterer for inspirerende møteplasser
med god nytteverdi – både faglig og sosialt.

		

Kredinor Online

Mai

20.09: Oslo Kurs Kredinor Online

Kurs innenfor opplæring av unge vil kunngjøres på

04.05: Hamar Gr.kurs inkasso og Online

21.09: Stavanger Grunnkurs inkasso og

våre ungdomssider smartbetaler.no etter hvert

10.–11.05: Oslo Energiseminaret 2017

		

som de settes opp.

Kredinor Online

Se også: kredinor.no/kurs

*Kursinnholdet er det samme som tidligere kurs i infobank.
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Kontakt oss gjerne ved ett av våre kontorer

HOVEDKONTOR
Kredinor Oslo
Rådhusgata 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
marked@kredinor.no
AVDELINGSKONTOR
Kredinor Bergen
Nøstegaten 58,
5011 Bergen
Tlf. 55 57 33 00
bergen@kredinor.no
Kredinor Fredrikstad
Kråkrøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
fredrikstad@kredinor.no
Kredinor Hamar
Torggt. 73
2301 Hamar
Tlf. 62 54 14 30
hamar@kredinor.no

Kredinor Kristiansand
Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Tlf. 810 12 230
kristiansand@kredinor.no

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

Kredinor Kristiansund
Industriveien 7
6517 Kristiansund N
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

