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Nå som året går mot slutten er det tid 
for å oppsummere et år med gode 
kunde  historier, juridiske oppdateringer, 
status på inkassotall og nyheter. 

Først og fremst vil vi gi en hyllest til vår 
administrerende direktør, Tor Berntsen, 
som går av med pensjon etter en 38 år 
lang karriere i Kredinor, hvorav de siste 
8 årene som toppleder. Som toppleder 
har han vært utålmodig etter å vinne 
nye kunder, og opptatt av å alltid tilby 
det beste for å beholde eksisterende. 
Han fremhever menneskene i Kredinor 
som den viktigste nøkkelen for å lykkes 
i å vinne og vokse. I samme åndedrag 
fremhever han kundene som sin viktigste 
motivasjon for å bygge vinnerteam. Tor 
Berntsen har gitt vide fullmakter slik at vi 
alltid skal være den beste leverandøren 
en kunde kan få. Og det har gjort at  
vi har vunnet langt flere anbudsrunder 
enn vi har tapt de siste 8 årene. Og det 
har også gjort at vi har oppnådd høye 
løsnings grader med betydelige summer  
i tilbake ført kapital hvert år, til dere som 
er våre kunder og oppdragsgivere.

Vi kunne trukket frem mye fra en 38 år 
lang karriere, men velger å trekke frem 
det som opptar han mest – menneskene. 
Det er de som gir mening i arbeids
hverdagen, de han vil huske og savne.  
Siden 13. mars 2020 har Tor Berntsen 
ledet en organisasjon på om lag 430 

mennesker gjennom en pandemi fra 
hjemmekontor. Det har på langt nær 
vært noen idealsituasjon, men det har 
likevel fungert langt over forventning, 
noe han selv også har konstatert gjen
tatte ganger. Nå forlater han selskapet 
samtidig som de ansatte er på vei  
tilbake til det vi kan kalle fremtidens 
kombinasjonskontor – en fleksibel  
ordning med kontor og hjemmekontor.

Vi retter en stor takk til vår avtroppende 
administrerende direktør, Tor Berntsen.

Fra 1. mars 2022 vil vår nye administre
rende direktør KlausAnders Nysteen 
være på plass i Kredinor. I mellomtiden 
vil vi ha vi en solid stedfortreder på 
plass i topplederstolen, Ole Marius 
Thorstensen, direktør for inkasso drift  
i Kredinor. Les mer på side 27.

På tampen av 2021 er Kredinor et  
veldrevet selskap som på få år er blitt  
moderne og fremtidsrettet, med solid 
faglig forankring. Vi fortsetter den  
digitale revolusjon med nye og moderne 
løsninger som forenkler kundereisen og 
skaper gode kundeopplevelser i alle 
ledd, for dere og kundene deres. Den 
raske og enkle betalingsløsningen Betal 
nå, som oppdaterer saldo i nåtid på  
inkassosaken, er det fortsatt ingen av 
konkurrentene våre som har. «Søster
løsningen» Let's pay, som er en super

KlausAnders Nysteen
Tiltrer som administrerende direktør 
i Kredinor 1. mars 2022.

Han har omfattende ledererfaring 
fra norske og internasjonale selskap, 
deriblant innenfor inkassoområdet.

Ole Marius Thorstensen
Stedfortreder/administrerende 
direktør frem til Nysteen tiltrer. 

Thorstensen leder i dag inkasso
virksomheten i Kredinor med rundt  
380 medarbeidere. Han har nesten 
40 års erfaring innenfor inkasso. 

enkel løsning for betaling av faktura og 
purringer, er rullet ut i 2021 og i bruk 
hos 35 energiselskap. Let's pay blir  
tilgjengelig innenfor Bank og Telecom  
i 2022. 

Møteplassene våre er blitt vårt vare
merke, med svært populære webinarer 
som er vokst frem, under pandemien. 

I 2021 har vi definert en mer tydelig  
satsing på bærekraft. Vi har ansatt en 
bærekraft ansvarlig, og skissert opp en 
bærekraftig strategi. Ett av områdene  
vi vil vektlegge i større grad frem mot 
2030 er reduksjon av papirbruk. Vi har 
allerede spart 700 trær på å digitalisere 
mer enn 8 millioner inkassobrev. Som 
et av mange bærekrafttiltak vil Kredinor
Nytt digitaliseres fra 2022, en utgave  
tilsvarer at vi sparer litt mer enn 1 stort 
tre samt at vi unngår belastningen  
gjennom distribusjon. Alle kan gjøre litt. 
Til sammen blir det mye.  

Vi vil takke for alle bidrag til KredinorNytt 
og håper dere finner noe til inspirasjon og 
glede. På vegne av alle i Kredinor takker 
vi for et godt samarbeide i året som er 
gått og ønsker en riktig god jul. Vi ser 
frem til et videre samarbeide i 2022.

På vegne av redaksjonen,
Audun Rønningen Danielsen
Kommersiell direktør

Velkommen til KredinorNytt 2021

NO - 1512
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Våre kunder

Bank Norwegian
Spesialistbank med bærekraft og nye løsninger på agendaen

Banken ble etablert i 2007, og har i dag 
mer enn 1,7 millioner kunder i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland, Spania og 
Tyskland. I 2021 ekspanderte selskapet 
til Spania og Tyskland. Selskapet har et 
mål om å bli en ledende tilbyder i Europa 
av enkle, brukervennlige, digitale bank
tjenester til konkurransedyktige priser.

Kredinor har levert løsninger til banken 
innenfor betalingsoppfølging og inkasso 
siden 2008, og fornyet nylig avtalen 
frem til 2024. Den daglige kontakten 
med Kredinor foregår mellom kunde
ansvarlig Nina Cecilie Gjølberg Nordli 
og Trine Olaussen i Bank Norwegian. 
Samtidig er det også tett kontakt inn 
mot Operations Development Manager, 
Olaf J. Næss Aadalen i Bank Norwegian. 
Vi har tatt en prat med Trine Olaussen 
og Olaf J. Næss Aadalen. 

Hva vil dere trekke frem av positive  
ting fra pandemien?
Banken lanserte under pandemien  
Nordens første dagligvareforsikring, 
hvor forsikringen skal dekke dagligvare
kostnader ved permittering, arbeids
ledighet og sykdom. Dette har vært  
en forsikring som har blitt godt mottatt 
av våre kunder. Nå etter gjenåpningen 
av samfunnet, har flere kunder begynt  
å bruke kortene igjen, og det er bra. 

Hva er planene videre for virksomheten?
Etter gode tilbakemeldinger fra kundene 
på hverdagsforsikringen, ønsker Bank 
Norwegian å se etter andre muligheter 
som også kunne lette på kundenes 
hverdag. Derfor fortsetter vi å videre
utvikle appen vår og tilby nye digitale 
løsninger. I høst har vi lansert våre  
produkter for spanske og tyske kunder. 

Ved å gå inn i ytterligere to markeder 
som er større og annerledes enn  
Norden, kommer banken til å lære og  
få enda dypere kompetanse innenfor 
vårt om råde. Vi integrerer også bære
kraft der det er relevant i utviklingen  
av nye løsninger og innad i vår daglige 
virksomhet. Det vil bidra til at vi kan  
fortsette å forbedre oss som spesialist
bank. 

Fortell litt om kundene deres og kunde
behov?
Bank Norwegian har alle typer kunder 
og dekker behov for usikret kreditt,  
enten det dreier seg om å reparere en 
vaskemaskin, enkle og trygge betalinger 
på nettet eller på reise – eller et lån for  
å pusse opp boligen. Mange kunder 
velger banken på grunn av enkelheten, 
men også fordi vi tilbyr et godt fordels
program i samarbeid med Norwegian.  
I sommer lanserte Bank Norwegian  
Apple Pay for sine 1,3 millioner kort
kunder i Norge, Sverige, Danmark og 
Finland. Dette har også blitt godt mot
tatt av kundene.

Bank Norwegian er en heldigital og fleksibel bank som tilbyr 
enkle, standardiserte innskudds og utlånsprodukter i det  
norske og europeiske markedet samt nye forsikringsløsninger.  
Nå integrerer de også bærekraft som en del av virksomheten.

Hva er viktig for dere innenfor det  
Kredinor leverer av tjenester? 
Kredinor har søkelys på kvalitet og  
god inkassoskikk. Dette er noe vi setter 
høyt, og vi føler oss trygge på at Kredinor 
evner å imøtekomme kundene våre på 
en hensynsfull måte. God kundeservice 
som gir gode kundeopplevelser er en 
vesentlig del av arbeidet. Vi opplever  
at Kredinor ivaretar dette ved å møte 
kundene på en løsningsorientert og  
forståelsesfull måte. 

Kredinor bruker mye ressurser på  
å optimalisere inkassoprosessen, er 
flinke til å se på alternative løsninger til 
etablerte sannheter. Kredinor har en 
sterk analyseavdeling som gjør det  
mulig å vurdere effekten av de tiltakene 
som benyttes, og se på trender over 
tid. Vi har også stor nytte av fagdager, 
webinarer og kurs i regi av Kredinor. 

Hva er spesielt fordelaktig i samarbeidet?
Kredinor har en sterk faglig tyngde 
innenfor spesifikke deler av inkasso
prosessen. Denne spesialiseringen  

BANK NORWEGIAN

Etablert: 2007
Eier: Nordax Bank AB
Ansatte: 135 
Omsetning: NOK 15 milliarder
Hovedkontor: Oslo
Til stede: Sverige, Danmark, 
Finland, Spania og Tyskland
Bakgrunn: Etablert som en 
del av fordelsprogrammet 
Norwegian Reward hos fly  
selskapet Norwegian Air Shuttle.

Operations Development Manager i Bank Norwegian, Olaf J. Næss Aadalen, verdsetter den kvalitet og 
spesialist kompetansen Kredinor har i arbeidet med kundeoppfølging knyttet til inkasso.
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har ført til høy kompetanse innen de 
forskjellige saksbehandlingsteamene. 
Selv om Kredinor er et selskap med 
sterk tradisjon, er det likevel et selskap 
som er svært tilpasningsdyktig. For  
oss som bank er det svært positivt at 
de fanger opp kundebehov og evner  
å mobilisere endringer raskt. 

Hvilke områder vil dere fremheve 
spesielt?
Vi nevnte spesialiseringen i deler av  
inkassoprosessen. Dette skjer gjerne 
ved samarbeid på tvers av avdelinger 
som analyse, advokatfellesskapet  
og de operasjonelle saksbehandlings
teamene. På denne måten evner de  
å skreddersy løsninger som er tilpasset 
oss som kunde, samtidig som slutt
kunden sine behov ivaretas på en god 
måte. Vi føler oss alltid sikre på at løs
ningene er effektive, resultatorienterte 
og innenfor gjeldende lover og regler. 
Opp summert – vi er en spesialist  bank  
som verdsetter høyt den spesialist  
kompetanse Kredinor har i sin  
organisasjon. 

Kundeansvarlig og KAM i Kredinor, 
Nina Cecilie Gjølberg Nordli, er 
fornøyd med avtalen som tilsier at 
Bank Norwegian vil benytte Kredinor 
som fullskala leverandør i tre nye år 
frem til 2024.

https://www.banknorwegian.no/
https://www.banknorwegian.no/
https://www.banknorwegian.no/
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Våre kunder

Som et ledd i å forebygge svindel med BankID har Bank 
Norwegian vært med på å utvikle en bransjenorm for å øke  
sikkerheten og redusere antall svindeltilfeller. 

Bransjenormen inneholder tiltak knyttet 
til sikkerheten ved utstedelse og bruk 
av BankID, og er utarbeidet av Finans 
Norge i samarbeid med representanter 
fra bransjen, deriblant Head of fraud  
and disputes, Håkon Hovde fra Bank 
Norwegian. Vi har tatt en prat med han. 

Hvorfor mener dere det var viktig med 
en bransjenorm?
Vi i Bank Norwegian synes det er viktig 
at forbrukerne får formalisert sine rettig
heter, også til støtte og vei ledning,  
samtidig som finansnæringen får et  
felles rammeverk å forholde seg til. 
Bransjenormen er utarbeidet av mange 
aktører fra flere deler av næringen, og 
sluttproduktet er nå en norm av god 
kvalitet som alle aktørene kan stå inne 
for. Den er et viktig signal ut til sluttfor
brukeren, at de ser at det er gode  
sikkerhetstiltak, selv om uhellet skulle 
oppstå. 

Ny bransjenorm  
for BankIDsvindel
Bank Norwegian er godt forberedt

Hva er det viktigste budskapet til  
kundene deres?
Bruk av BankID er trygt, og nå blir det 
enda bedre. Dette er viktig å formidle  
ut til våre kunder. Misbruk av sikkerhets
anordninger hender heldigvis svært 
sjeldent. Kundene skal uansett være 
sikre på at næringen tar dette på alvor 
og er sitt ansvar bevisst. Vi i bransjen 
skal fortsette å informere våre kunder 
om vern av sikkerhetsanordninger, sam
tidig som flere og bedre tiltak imple
menteres for å redusere antall forsøk.  

Hvilke tilpasninger har dere gjort for  
å etterleve? 
Bank Norwegian er godt forberedt, 
spesielt da vi også har vært med på  
å utforme bransjenormen. Både vi og 
hele bransjen må etterleve disse tiltakene, 
og det er ingen begrensning for ytterlige
re tiltak. Hver enkelt bank må også selv 
vurdere hvilke ekstra verktøy de ønsker 
å ta i bruk i kampen mot økonomisk  
kriminalitet. Ingen kunder eller banker  
er like. Det finnes et vidt spenn av  

Hva er det viktigste ved denne bransje
normen for dere?
Retningslinjene gir en felles styrke 
i kampen mot økonomisk kriminalitet. 
De felles verktøyene er mer spisset og 
egnet til å detektere avvik og risikofylte 
hendelser. Begrepet bedrageri er en 
samlebetegnelse for en rekke varianter 
av økonomisk kriminalitet, der uvedkom
mende av ulike årsaker oppnår urett
messig tilgang til økonomiske midler. 
For bankene betyr dette digital tilgang 
ved bruk av sikkerhetsanordningen 
BankID sammen med det personlige 
passordet. Bransjenormen gir finans
næringen klare rammer og forventninger 
til hvordan de skal opptre som utstedere 
av BankID, bankenes plikter ved mottak 
av søknader og hvordan oppfølging av 
misbrukssaker skal foregå. Dette er  
en «best practice» for å avverge og  
behandle digital kriminalitet tilknyttet  
usikrede fordringer.

produkter, som krever forskjellig type 
oppfølginger og ressurser. Et tett sam
arbeid med relevante organisasjoner  
og spesialister innen bedragerifore
byggelse styrker arbeidet ytterligere. 

Hvis dere ser noen år frem i tid – hva vil 
prege dette området da?
Der det er økonomiske incentiver, vil det 
alltid være noen som forsøker å oppnå 
dem på uærlig vis. Det vil ikke forsvinne, 
og da må vi bli enda bedre for å avdekke 
dette. Når hele verden går digitalt, følger 
de kriminelle etter. Bransjen vil bli bedre 
til å forebygge misbruk, samt øke  
bevisstheten til våre kunder. Det tok 
også tid å formidle viktigheten av å verne 
PIN koden til kredittkortene, da bankene 
gikk bort ifra personlig signatur. I dag er 
jo det en selvfølge for alle å ikke utlevere 
sin PINkode til sitt kredittkort til uved
kommende. Jeg tror vi vil oppleve det 
samme med passordet til BankID. Bruk 
av BankID er ditt digitale deg, og om
fanget av det tror jeg samfunnet vil bli 
mere bevisst på.

– I dag er jo det en selvfølge for alle å ikke utlevere sin PINkode til sitt kredittkort til uvedkommende. Jeg 
tror vi vil oppleve det samme med passordet til BankID. Bruk av BankID er ditt digitale deg, og omfanget 
av det tror jeg samfunnet og enkeltpersoner vil bli mere bevisst på, sier Head of fraud and disputes,
Håkon Hovde, i Bank Norwegian.

Bransjenormen gir finans
næringen klare rammer og 
forventninger til hvordan de 
skal opptre som utstedere  
av BankID, bankenes plikter 
ved mottak av søknader 
og hvordan oppfølging av 
misbrukssaker skal foregå. 
Håkon Hovde, Head of fraud and disputes 

i Bank Norwegian

Hver enkelt bank må også 
selv vurdere hvilke ekstra 
verktøy de ønsker å ta i bruk 
i kampen mot økonomisk  
kriminalitet. 
Håkon Hovde, Head of fraud and disputes 

i Bank Norwegian

Se også sak side 21 hvor advokat 
Mathias Haugan i Kredinor tar for 
seg bransjenormen.

Bank Norwegian har vært 
med i utviklingen av ny  
bransjenorm knyttet til  
sikkerheten ved utstedelse 
og bruk av BankID. 
Håkon Hovde, Head of fraud and disputes 

i Bank Norwegian

https://www.banknorwegian.no/
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Ustekveikja er det fengende navnet på et energiselskap som  
har hovedsete på Geilo, avdelingskontor i Oslo og kunder fordelt 
over hele Norge. 

Uste kveikja som har sitt utspring på 
Hardangervidda og følger vannveien 
helt til Ustaoset. – Navnet har vært  
diskutert noen ganger, men det ble 
valgt et lokalt navn den gangen ved 
etableringen i 1992. For de med dialekt 
er det enkelt og et navn vi er glade i,  
og for andre er navnet blitt noe man 
husker, sier Carina Rotegård. 

Ustekveikja Energi AS eies av Hol kom
mune, og sysselsetter totalt 37 ansatte. 
På kundesiden leverer de mer enn 2 TWh 

(1 TWh = 1 milliard kWh) årlig til privat
kunder, store og små bedrifter over 
hele landet. Før vi hører om løsningene 
de benytter seg av hos Kredinor vil vi bli 
litt bedre kjent med Ustekveikja. 

Hva er grunnen til at kundene 
skal velge dere? 

Det er helt klart størrelsen på selskapet, 
det at vi fortsatt er så små at vår kunde
service kun er et telefonnummer unna. 
Så mange som 95 prosent får svar  
i førstelinjen hos våre kundebehandlere, 
uten å måtte gjennom tastevalg når de 
ringer. Vi er stolte av vår kundeservice. 
Det at vi er en fullservice aktør ute  
i markedet gjør at vi kan håndtere alle 
typer kunder ut fra behov. 

Hva henvender kundene seg om  
i dag?

Det er strømregninger. Vi opplever at 
flere tar kontakt. Pandemien gjorde  
noe med folk. Alle var i samme båt,  
og terskelen for å ta kontakt ble lavere. 
Man måtte ringe mer og være aktive. 
Det har de tatt med seg nå som strøm
prisene er blitt høye. De tar kontakt,  
og tidligere enn før, allerede når de får 
faktura. Noen ønsker forutsigbarhet. 
Andre ønsker bare å sjekke ut om de 
har det beste tilbudet, og klarer å være 
med på svingningene i markedet.

Hva skjer med de som ikke betaler?

De løsningene vi får gjennom Kredinor 
Care har vært kjempepositive for oss. 
Og har gjort at færre kunder enn før 
kommer på oppgjørslistene. De få som 
havner der vet vi har vært igjennom 
gode og grundige vurderinger. Det blir 
lettere for oss å håndtere.

Hva er Kredinor Care for dere?

Vi opplever det som en mer omtenk
som oppfølging hvor dere går i dialog 
for å finne løsninger. Kredinor er tettere 
på med noen flere telefoner – og viser 
enorm interesse for å finne frem til  
løsninger for betaling, sammen med 

kunden. Det gir en helt annen opplevelse 
både av oss og Kredinor. Vi vil jo gjerne 
beholde kunden, men over tid kan vi 
ikke ha kunder som ikke betaler. Det 
klarer dere å få de til å forstå, og det 
gjør at vi sparer både tid og ressurser 
i vår egen kundeservice. 

Hva sier kundene deres om 
Kredinor? 

Kundene synes det er positivt, selv om 
de er i en vanskelig økonomisk situasjon, 
men de forstår at Kredinor er der for  
å hjelpe dem. Vi opplever at de ringer 
oss, og når vi tilbyr dem at Kredinor  
ringer, så synes de det er helt greit.  
De skjønner at vi bare vil hjelpe dem 
slik at de finner en løsning og betaler.  
Vi ønsker å unngå at kunden skal over 
på plikt leveranse – det blir jo dyrere for 
dem. Og det er mange av kundene 
ikke klar over. Så en del av jobben 
Kredinor gjør er å fortelle dem om det. 

Hvilken merverdi ligger i denne 
løsningen kontra tidligere?

Det er et litt annet løp, hvor mye mer  
blir løst – og det løses tidligere enn før. 
Vi har rett og slett fått et smidigere løp 
for privatpersoner. Det gir færre inn
sigelser. Vi bruker mye mindre tid  
etter at denne løsningen kom i gang.

Hva er viktig for dere med en 
leverandør som Kredinor? 

Kredinor har i alle disse årene jobbet 
frem løsninger og produkter som er  
laget med tanke på hvilke utfordringer 
strømselskapet står ovenfor. Vi har 
utviklingsamtaler med KAM Heidi  
Hagen Stensrud. I tillegg er den  
tette dialogen med saksbehandlerne  
i Porsgrunn en trygghet i samarbeidet. 
De er ikke så mange, de kjenner oss 
godt og vi vet hvem vi snakker med.  
Vi kan alltid ringe og får alltid svar på 
det vi lurer på. Vet de ikke svaret tar de 
en rask sjekk internt og ringer oss opp 
igjen med svar på det vi lurer på.

Ustekveikja kunne like gjerne vært navnet 
på et unikt rotnorsk livsstilsprodukt for
beholdt de få, men er et lokalt selskap 
som leverer noe alle trenger, nemlig 
strøm. Kredinor har vært samarbeids
partner innenfor inkasso i mer enn 20 år, 
og er nå godt i gang med den nye løs
ningen Care. Vi tar en prat med Carina 
Rotegård som er inkassoansvarlig  
i Ustekveikja Energi AS. 

Først, la oss høre litt om navnet – det 
er et lokalt navn, og kommer av elva 

Er det noen andre ting du vil 
fremheve ved samarbeidet?

Jeg synes energisamlingene har vært 
bra før pandemien, men må likevel si  
at webinarene har vært geniale for oss.  
Vi holder til på Geilo og det er krevende 
å ta fri for å reise. Det å kunne koble 
seg på de korte webinarene gjør det 
enkelt for oss. Det har også stor  
betydning å få det på opptak i ettertid, 
for da kan vi dele med kolleger – det 
gjør at enda flere får nyttig kunnskap 
som er viktig for oss. 

Hvilke ambisjoner og mål har 
dere for tiden fremover?

Vi har i alle år hatt et sterkt miljøfokus, 
og det er mer aktuelt enn noensinne 
tidligere. Vi har også en solid plattform 
å stå på, og ønsker å være en leveran
dør med stor bredde i tilbud – som ikke 
bare leverer kundetilpassede løsninger 
lokalt, men til private og bedrifter over 
hele landet. Og kundeoppfølgingen er 
vi virkelig gode på. Dessuten vet vi at 
der hvor vi trenger Kredinor vil kundene 
følges opp på en like god måte som vi 
selv gjør, sier Carina Rotegård. 

Våre kunder

– Jeg vil berømme de ansatte
ved Porsgrunn kontoret – og vil si
de tilfører både oss og kundene
våre stor merverdi, sier Carina
Rotegård, inkasso ansvarlig 
i Ustekveikja Energi AS.

– Ved foten av Hardangervidda
Ustekveikja Energi

FAKTA 

• Antall ansatte 37
• Etablert år: 1997
• Hovedkontor: Geilo
• Eiere: Hol kommune 100%

• Virksomhetsområder:
• Strømleverandør
• To kraftverk
• Handel, i Oslo

https://ustekveikja.no/
https://ustekveikja.no/


10 11

Våre kontor

Det handler om å bry seg – litt mer

Kredinor Porsgrunn
Vårt avdelingskontor i Porsgrunn har 
energikunder fra hele landet, deriblant 
Ustekveikja Energi AS med tilhold  
på Geilo. Med de andre fagmiljøene  
i Kredinor tett på, leveres det høy  
kvalitet på kundeoppfølgingen – både 
mot oppdragsgiver og deres kunder. 

Våre medarbeidere har solid erfaring  
og måles løpende på høy løsningsgrad 
og tilbakeført kapital. Nå måles de  
også på gode kundeopplevelser  

gjennom løsningen Kredinor Care.  
Her får Kredinor de beste skussmål  
fra kundene våre. 

Kredinor Care

Kredinor hjelper kunder som har  
økonomiske problemer. All kundeopp
følging i Kredinor handler derfor om  
å vise empati og forståelse for kundens 
utfordrende økonomiske situasjon. 
Gjennom løsningen Kredinor Care er 
dette satt i et smidig system. 

Vi er opptatt av å bevare 
kundeforholdet våre 
oppdragsgivere har til sine 
kunder, og har en løpende 
konstruktiv og løsnings
orientert dialog med 
sluttkunden
Heidi Hagen Stensrud, KAM i Kredinor

– For meg handler kundeoppfølging  
om å være ærlig og bry seg oppriktig 
om å hjelpe kundene der vi ser at vi 
kan. For noen handler det om å få litt 
ekstra tid. For andre kan det hjelpe  
bare å bli kontaktet av noen, for litt hjelp 
og gode råd. Derfor kaller vi løsningen 
Kredinor Care, sier markedssjef Heidi 
Hagen Stensrud i Kredinor. – Med  
Kredinor Care kombinerer vi informasjon 
vi har om slutt kunden, ekstra oppfølging 
gjennom dialog og enkle digitale  
løsninger frem til betaling. Det er først 
og fremst menneskene som utfører 
oppfølgingen, som utgjør den store  
forskjellen for slutt kunden, sier Heidi 
Hagen Stensrud. 

Innfordring med hodet og hjertet

– Ved å ha kundens beste som utgangs  
punkt samt gode rutiner for å friskmelde, 
bevare og utvikle kundene får vi lavere 
kundefrafall og bedre lønnsomhet i et 
langsiktig perspektiv. Derfor er det ekstra 
hyggelig med tilbakemeldinger vi får fra 
Ustekveikja og andre. Det er Kredinor 
Care – innfordring med hodet og hjertet, 
sier Heidi Hagen Stensrud i Kredinor. 

Team Porsgruun. Øverst fra venstre: Heidi Hagen Stensrud, markedssjef energi, Dag Myhre, kundeansvarlig/ KAM, Truls Hella, kundeansvarlig/ Account  
Manager, Anette Schulstok, saksbehandler, Stine Gregoriussen Rørvik, saksbehandler, Eldrid Gangsø, saksbehandler, Lene Aggborg, saksbehandler og  
Roar Gangsø, avdelingsleder Porsgrunn.

Betal nå

Enkel betaling – Let’s pay og Betal nå
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Bærekraft

En bærekraftig økonomi

– Alle kan gjøre litt, til sammen vil det 
utgjøre mye, sier bærekraftansvarlige 
Edda Flatlandsmo, i Kredinor. 

Tidligere i år ble hun ansatt i stillingen 
som bærekraftansvarlig i selskapet, 
hvor oppgaven er å øke farten på bære
kraftsatsingen for å sikre et enda grøn
nere Kredinor. – Det samme gjelder her. 
Kredinor kan gjøre litt, til sammen vil 
norsk næringsliv og privatpersoner ut
gjøre mye, sier Edda Flatlandsmo. 

Konkrete satsinger

Det er høy aktivitet innenfor bærekraft  
i Kredinor. Over tid vil vi presentere  
resultater fra de ulike områdene. Vi skal 
ha ærlige hensikter i alt vi gjør, og har 
forpliktet oss til, gjennom vår signatur på 
Grønnvaskingsplakaten. Vi er dedikerte 

og jobber tett opp mot FNs bærekraft
mål. Vår personalpolitikk er tett knyttet 
mot bærekraft med likestilling, mangfold 
og intern mobilisering. Innenfor fore
bygging driver vi opplæring som vil  
bidra til mer bevisst forbruk og gode 
økonomiske vaner. Vi har begrenset vår 
ressursbruk gjennom sertifisering som 
Miljøfyrtårn siden 2015. Sist, men ikke 
minst – vi er også Signatorymedlem  
i UN Global Compact, verdens største 
bedriftsinitiativ innen bærekraft og  
næringsliv. Som medlem her forplikter 
vi oss blant annet til FNs ti prinsipper  
for et ansvarlig næringsliv.

– Vi må gå foran og vise hva vi gjør. 
Ambisjonen er å sikre at Kredinor skal 
bli best på bærekraft og motivere andre 
– både folk flest og norsk næringsliv til 

– Satt på spissen så kan vi ramse opp 
mye: Skogsmaskiner trengs ikke, trær 
blir ikke hugd, tømmer trenger ikke  
å videreforedles til papir som skal trans
porteres ut til printleverandør. Maskiner 
trenger ikke printe og pakke – og posten 
trenger ikke transportere. Og i den andre 
enden – kunden trenger ikke motta brevet 
i postkassen sin – og deretter «miste» 
fakturaen på veien fra kjøkkenbenken  
til nettbanken, sier Edda Flatlandsmo. 

Sunne økonomiske forhold

For å ha et bærekraftig samfunn, er det 
behov for økonomisk stabilitet.  
 
– Vår visjon om å skape sunne økono
miske forhold i næringslivet har vært 
med Kredinor helt siden starten i 1905. 
Vår rolle har alltid vært å bidra til en god 
balanse i økonomien. Fremover skal vi 
helt enkelt bidra til en bærekraftig øko
nomi, sier Edda Flatlandsmo. 

En bærekraftig strategi

Kredinor skal ta en tydelig og positivt 
oppfattet posisjon blant folk flest, norsk 

næringsliv og samfunnet som helhet, 
gjennom en bærekraftig strategi. På 
den ene siden skal vi få pengene inn  
til våre oppdragsgivere, slik at de opp
rettholder en forsvarlig lønnsomhet. 
Samtidig skal vi vise hensyn og hjelpe 
deres kunder som har økonomiske ut
fordringer. Vi skal strekke oss langt og 
vise oppriktig omtanke i vår oppfølging 
av kundene, samtidig som vi sikrer  
betaling der det er mulig å få til, sier 
Edda Flatlandsmo. 

Bærekraftmål for Kredinor

Kredinor mottar rundt 2 millioner saker 
til oppfølging hvert år, og har rundt 430 
ansatte som skal sørge for at vi leverer 
markedets beste kundeopplevelser og 
løsninger til våre oppdragsgivere og  
deres kunder. 

– Jeg gleder meg over å ha kommet  
så godt i gang, og med så mange  
dyktige og motiverte kolleger og  
leverandører er jeg helt sikker på at vi  
vil lykkes med våre bære kraftsmål frem 
mot 2030, sier Edda Flatlandsmo. 

Edda Flatlandsmo er bærekraftansvarlig i Kredinor. Hun vil bidra med alt fra de små grepene i hverdagen, 
til de mer omfattende tiltakene og større strukturelle satsingene knyttet til bærekraft og miljøforbedringer. 
Ett eksempel er at KredinorNytt ikke trykkes, men kommer digitalt til neste år. Foto: Thomas Brun /NTB

å bidra innenfor bærekraft, sier Edda 
Flatlandsmo. 

Sparer 700 trær*

Selv om Kredinor har hatt bærekraft på 
agendaen i flere år, så er det først nå vi 
kan begynne å aktivt høste og føre  
bevis for våre klimabidrag. Etter en lov
endring som førte til at inkassobrev ikke 
var pålagt å gå per post i 2017, prioriterte 
vi utvikling av digitale løsninger. Det har 
gitt stor miljøgevinst. 

– Vi har spart minst 700 trær ved  
å sende rundt 8 millioner inkassobrev 
digitalt i 2020 og så langt i 2021, sier 
Edda Flatlandsmo. I tillegg kommer  
effektene av mindre belastning gjennom 
alle innsatsfaktorer som blir borte med 
digitaliseringen. 

Et av de mest brennaktuelle tema vi alle må ta innover oss er klimakrisen, og behovet for å bremse 
– og forhåpentligvis snu utviklingen som allerede går i feil retning. Derfor har Kredinor bærekraft høyt 
oppe på agendaen. 

BÆREKRAFT I KREDINOR

Våre hovedmålsettinger innenfor bære
kraft er som følger:
  1. Vi skal bli en klimanøytral virksomhet
  2. Vi skal ha 100% digital distribusjon 

I tillegg, har vi valgt å fokusere på  
følgende av FNs bærekraftsmål i vår  
bærekraftige strategi:  

  5. Likestilling mellom kjønnene
  8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10. Mindre ulikhet
12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre hovedmålsettinger, sammen med 
FNs bærekraftsmål, vil være vår lede
stjerne fremover i vårt videre arbeid for 
bærekraft.

VÅRE ENGASJEMENTER

*Det er vanskelig å anslå med 100% sikkerhet hvor mange ark man får ut av ett tre, da  
tre varierer i størrelse og form, men det er rimelig å anta at man får ca. 8.000 – 20.000 ark 
per tre. Estimatet benyttet på utregningen av 700 besparte trær har tatt utgangspunkt i at 
man får 14.000 ark per tre. Hele opplaget av dette KredinorNytt utgjør eksempelvis litt mer 
enn ett tre, som vi vil spare ved å digitalisere kundemagasinet fra 2022.

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://gronnvasking.no/
https://gronnvasking.no/
https://globalcompact.no/
https://globalcompact.no/
https://www.miljofyrtarn.no/
https://www.miljofyrtarn.no/
https://www.virke.no/
https://www.samvirkene.no/
https://smartbetaler.no/
https://www.skolemeny.no/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Anbud

Anbud i Kredinor – 
 Alle mann på dekk

Profesjonaliseringen av anbudsprosesser i norske bedrifter og i offentlig sektor, traff også inkasso
bransjen for noen år siden. Ganske enkelt for å sikre at det blir gjort objektive vurderinger, og for  
å sikre tilgang til de beste og mest fordelaktige løsningene i markedet. Kredinor har en egen anbuds
ansvarlig og deltar i flere anbudsprosesser i løpet av året.

– Tidligere var det å miste en stor kunde 
nærmest utenkelig for oss, sier anbuds
ansvarlig Espen Munch i Kredinor. Et 
nært samarbeid med gode resultater har 
ingen holdbarhetsdato, og vi er ekstremt 
takknemlige for at mange av kundene 
våre gir oss fornyet tillit år etter år.   

Med 32 års fartstid i Kredinor, de siste 
7–8 årene i stillingen som ansvarlig for 
selskapets anbudsprosesser, vet han 
hva han snakker om. 

– Derfor var det nærmest et sjokk første 
gangen vi mistet en stor kunde til en 
konkurrent. Hadde vi sovet i timen?  
Ja, kanskje. Men også nei. Vi mente at 
vår løsning faktisk var bedre, men vi 
hadde ikke klart å få nyansene fram på 
en sånn måte at forskjellen ble tydelig 
nok for innkjøperen. Vår konkurrent 
hadde på sin side solgt seg inn med 
overbevisning, og kunden valgte å for
late Kredinor, til stor fortvilelse for oss, 

de skal utlyse anbud, og beslutte hvem 
de vil benytte. 

I noen anbud som utlyses er kunden 
allerede hos Kredinor fra før. I andre  
anbud er kunden hos en av våre  
konkurrenter. Alt handler om å levere  
tilbud som beskriver gode kundeopp
levelser og løsninger som er «beviselig» 
bedre enn konkurrentenes. 

– Vi tar på ingen måte lett på et anbud 
som omfatter våre egne kunder, snarere 
tvert imot. I en anbudsprosess kommer 
derfor alle løpende ut på dekk for å bi
dra. Vi går genuint til verks, kartlegger 
kundebehov og setter oss grundig inn  
i kravspesifikasjonen, før vi setter 
sammen vårt beste tilbud. Det er litt av 
et puslespill, for alle deler av Kredinor er 
på en måte hver for seg brikker, som har 
betydning for resultatet. Sluttresultatet 
skal alltid være en forståelig helhet med 
det aller beste vi har, sier Espen Munch. 

Dyrekjøpte erfaringer

Det er dyrt å miste kunder. Samtidig kan 
det også koste dyrt å skifte leverandør. 
Derfor er byttekostnadene et element  
å tenke på for begge parter, både for 
kunde og oppdragsgiver og oss som  
leverandør. – En viktig del av min jobb er 
å sørge for at vi gir et oppdatert, riktig  
og godt bilde av Kredinor SA som kon
kurrent til å vinne kontrakten. Samtidig 
må de økonomiske vilkårene være  
konkurransedyktige, sier Espen Munch. 

– Vi har flere eksempler på kunder som 
har gjort dyrekjøpte erfaringer. Foran
nevnte kunde kom tilbake til Kredinor. 
Konkurrenten hadde rett og slett lovet 
mer enn de klarte å holde. Begge parter 
hadde da brukt mye tid og penger på 
utredning og oppstart før det viste seg 
å ikke være realiserbart. Samtidig er  
det viktig for meg å understreke at vi 
konkurrerer mot mange dyktige aktører 
i inkassobransjen, sier Espen Munch. 

Bærekraft vektes sterkere

På spørsmål om noe har endret seg  
i årenes løp forteller Espen at samfunns
ansvar og bærekraft har mye større  
betydning nå enn før. – Vi har hatt  
samfunnsnyttige tiltak rundt forebygging 
blant unge og miljøbevissthet gjennom 
sertifisering som Miljøfyrtårn over flere 
år. Likevel var det først i en anbuds
konkurranse nå i år at bærekraft ble 
fremhevet som en av flere viktige  
faktorer for å velge Kredinor. 

Store avstander

Profesjonaliseringen av anbuds
prosessene har ført til at valg av inkasso 
selskap stadig oftere flyttes fra de som 
er operasjonelle innenfor økonomi/ 
regnskap til innkjøpsavdelingen. Av
standen mellom de ansatte i innkjøp  
og det operasjonelle leddet mot kunden 
kan noen ganger bli stor, og kan repre
sentere en risiko for feilaktige vurderinger 
og valg. 

Vår bransje skiller seg ut ved at opp
dragsgiver selv betaler en liten del  
av omsetningen hos oss, det meste  
betales i form av inkassosalær. Dermed 
blir kvalitet i tjenesten ofte viktigere enn 
prisen oppdragsgiver betaler, og for en 
ekstern innkjøper kan det nok være mer 
krevende å sammenligne forutsetninger 
for kvalitet enn å sidestille innkjøpspriser 
i et regneark.  

– Vi tar ikke noe for gitt og leverer alltid 
det beste. Hvis det er rom for det,  
rådgir vi gjerne innkjøp. Selv den mest  
robuste kunderelasjon kan bli satt på 
prøve, ikke bare hos oss, men også 
hos våre kunder vis à vis deres kunder, 
hvis det utelates viktige hensyn og tas 
feil valg. 

Espen Munch har mye på hjertet – han 
er en typisk Kredinorer som brenner  
for kundene. Etter mer enn syv år med 
profesjonelle innkjøpere og tjuefem år  
ut mot kunder, også før den tid, sitter 

han igjen med noe av nøkkelen til at  
vi lykkes. 

– Salg for oss er ikke bare det selgerne 
gjør ut mot prospects vi ikke har som 
kunder. Det er like mye jobben som 
gjøres av hver eneste ansatt i Kredinor, 
hver dag, hele året – ut mot våre  
eksisterende kunder og deres kunder 
igjen. Våre kundeansvarlige og saks
behandlere legger ned en helt impone
rende innsats for å levere best mulig  
resultat til oppdragsgiverne våre, og  
det gjør at vi stiller forberedt til start når 
et anbud fra en eksisterende kunde 
kommer. Vår ambisjon og målsetning er 
å vinne fornyet tillit og ny kontrakt med 
alle våre nåværende kunder, og minst 
halvparten i konkurransen om de øvrige. 
Da sikrer vi fortsatt vekst og kon kurranse
kraft for Kredinor framover.  

– Jeg er overbevist om at vi selger  
markedets beste betalingsløsninger.  
Det å skape gode kunde opplevelser 
gjennom å hjelpe de som har øko
nomiske problemer er bra for alle.  
For noen kan en enkel SMS være  
løsningen for å betale, men for andre  
vil personlig opp følging med rådgiving 
være den beste løsningen. Når alle  
de andre faktorene er på plass som 
pris, produkter og leveranser kan den 
genuine innsikten i hva som virker 
betalings fremmende være den beste 
oppskriften på å vinne anbud. Og den 
har vi, sier Espen Munch.

Selv den mest robuste 
kunderelasjon kan bli satt 
på prøve, ikke bare hos oss, 
men også hos våre kunder 
vis à vis deres kunder, hvis 
det utelates viktige hensyn 
og tas feil valg. 
Espen Munch, anbudsansvarlig i Kredinor

sier Espen Munch. Nå har det seg riktig 
nok sånn at vi senere vant denne kunden 
tilbake, men det gir ingen grunn til å slå 
seg på brystet. Mer om det senere. 

– Ja for kulturen er sånn i Kredinor.  
Det å miste en kunde tar vi nærmest 
personlig. Det er som å miste en god 
kollega vi gjerne skulle hatt mye lenger, 
for at arbeidshverdagen vår skal bli  
meningsfull. Kulturen vår er sterkt foran
kret rundt at vi er tettere på og kjenner 
kunden og deres kunder. Ja, hele grunn
holdningen vår er at alle kunder er umåte
lig viktige for oss, sier Espen Munch. 

Anbud – lover og regler

Anbud utlyses med jevne mellomrom 
fra bedrifter og offentlig sektor. Det kan 
dreie seg om et par titalls anskaffelser 
hvert år. Offentlig sektor er underlagt 
forskrift om offentlige anskaffelser.  
Private oppdragsgivere står fritt til å sette 
opp regelsett og vurderingskriterier når 
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Kundetilfredshet

Ved å la Kredinor gjøre jobben frigjør 
bedriften ressurser og sparer årsverk, 
samtidig som de er trygge på at kundene 
deres får god oppfølging og pengene 
kommer inn. Det gir fornøyde kunder.

– Våre oppdragsgivere roser oss særlig 
på løpende kommunikasjon, vår evne til 
å sette oss inn i bedriftens situasjon og 
at vi leverer løsninger som skaper lønn
somhet, sier markedssjef Ingjerd Grenne 
Thurmer, som er prosjektleder for kunde
undersøkelsen i Kredinor. 

Kundeundersøkelsen er gjennomført av 
analyseselskapet Aalund for Kredinor. 
Aalund har intervjuet et representativt 
utvalg oppdragsgivere av Kredinor. 

Markedssjef, Gudbrand Gråbak, i Aalund 
sier undersøkelsen viser gode resultater, 
i et B2B marked som er svært opptatt av 
pris og lønnsomhet, samt at løsningene 
skal fungere uten at de behøver å foreta 
seg noe. Han har vært ansvarlig for  
kundeundersøkelsen sammen med 
sine kolleger i analyseselskapet. De har 
snakket personlig med kundene. Gråbak 
forteller om svært mange fornøyde  
kunder som viser åpenhet og tillitt til 
Kredinor med ærlige og gode tilbake
meldinger. 

På spørsmål om samlet tilfredshet får 
Kredinor en tilfredshetsprofil med en 
snitt score på 4,0 av 5,0 mulige. 

– Resultatene er svært gledelige, og gir 
oss unik informasjon vi kan jobbe videre 
med. I tillegg til å gjøre løsningene våre 
enda bedre vil vi også sørge for å synlig
gjøre fordelene ved å outsource for 
enda flere, sier Siri Jensen, leder for 
Fakturaservice i Kredinor.

Pris viktigst for valg av leverandør

Kundeundersøkelsen viser at pris er den 
klart viktigste driveren for valg av leveran
dør, etterfulgt av teknologiske løsninger 
som fungerer. Den menneskelige  
faktoren og tilgjengelighet er også viktig. 

– Kundene ønsker ganske enkelt løs
ninger som fungerer til en lavest mulig pris 
sånn som nå. Samtidig er de opptatt av 
kontakten med Kredinor. Det skal være 
lett å få tak i oss og de ønsker raske svar 
og avklaringer. Flere kunder fremhever sin 
kontaktperson som viktig faktor for sin 
tilfredshet, sier Ingjerd Grenne Thurmer. 

Kundetilfredshet er ferskvare

Ved å levere på kundebehov og sikre 
høy kundetilfredshet kan oppdragsgiver 

Leder for Fakturaservice, Siri Jensen i Kredinor er 
fornøyd med resultatene fra kundeundersøkelsen. 
Den er foretatt blant oppdragsgivere som benytter 
løsninger innenfor fakturering, reskontro og 
betalingsopp følging i Kredinor. 

Vi er svært fornøyde med en snitt score på 4,0  
av 5,0, sier leder for Fakturaservice Siri Jensen  
i Kredinor. Målsettingen i perioden frem til 2023  
er å øke tilfredsheten slik at snitt score ender på 
4,5 av 5,0 mulige, sier hun. 

Norske virksomheter som outsourcer fakturering, reskontro og betalingsoppfølging til Kredinor  
er så fornøyde at de ikke vil overta jobben selv igjen, viser en undersøkelse utført for Kredinor.  
Hele 79 prosent sier de vil fortsette som i dag. Blant kundene innenfor fakturahåndtering er hele  
81 prosent fornøyde med Kredinors produkter og tjenester. 

være trygg på at de har valgt riktig.  
Likevel kan det oppstå situasjoner som 
gir utslag på kundetilfredsheten.

– Vi må erkjenne at kundetilfredshet  
er ferskvare, og små ting i arbeidshver
dagen kan slå uheldig ut. Derfor er det 
viktig at vi har øye for detaljene, både 
som et øyeblikksbilde og del av den 
langsiktige jobben vi skal gjøre for  
våre oppdragsgivere, sier Siri Jensen

Lønnsomhet for oppdragsgiver 
– og Kredinor

Innenfor fakturering, reskontro og  
betalingsoppfølging handler det om  
å forenkle og effektivisere slik at pengene 
kommer inn fra kundene uten at opp
dragsgiver trenger å foreta seg noe. 

– Vi skal ha de mest fornøyde kundene 
og setter oss derfor høye mål for arbeidet 
videre, blant annet ønsker vi å bevise 
for alle våre oppdragsgivere at det  
lønner seg å outsource jobben til  
Kredinor, sier Siri Jensen.

FAKTURASERVICE

• De som benytter løsninger innenfor fakturaservice outsourcer hele 
 eller deler av verdikjeden knyttet til fakturering, purringer, reskontro og
 betalingsoppfølging til Kredinor.
• Faktura sendes med bedriftens logo eller som en cobranding med
 Kredinor logo.
• Store virksomheter benytter våre moderne integrasjonsløsninger som
 gjør at de har full oversikt over kundene, kommunikasjon mellom Kredinor
 og kunden – og betalingsstatus.
• Øvrige virksomheter har alt knyttet til kundene, kommunikasjonen og
 betalingsstatus tilgjengelig via nettportalen Kredinor Online Faktura.
• Kredinor benytter de digitale kanalene vi vet er mest effektive for
 distribusjon og raskere betaling fra kundene.
• Mer enn 8,2 mill fakturaer håndteres årlig av Kredinor.
• I Fakturaservice jobber det 20 fulltidsansatte. Siri Jensen er leder for
 avdelingen, som har betydelige vekstambisjoner fremover.

HVA SIER KUNDENE?

Finnes det områder hvor Kredinor 
er markant bedre enn de andre 
leverandører som tilbyr faktura
servicetjenester?

• Nettportalen er god og ett 
 trinn foran.
• De er bedre på lønnsomhet
• Kundeservice og kontakten 

med kundene.
• De er bedre på pris.
• Den tekniske APIløsningen.
• De er ekstremt på når det 
 gjelder oppetid. 
• Kommunikasjonen er mye 
 bedre enn hos andre.

Gudbrand Gråbak, 
Markedssjef i Aalund.

Ingjerd Grenne Thurmer, 
Markedssjef i Kredinor.

Fakturakundene  
ønsker spesialister til jobben

Tilfredshetsprofil – snitt score 4,0 av 5,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Meget 
misfornøyd

Misfornøyd Nøytral – hverken fornøyd  
eller misfornøyd

Fornøyd Meget 
fornøyd

Spørsmål: Hvis du nå tenker hele samarbeidet dere har med Kredinor, 
hvor fornøyd er dere samlet sett med Kredinor?

Kundetilfredshet 2021 | Fakturaservice | Kredinor | aalund.com 

https://www.kredinor.no/vare-tjenester/fakturaservice/
https://aalund.com/nb/
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Nye kredinor.noKredinor Online

Oppgradering av kundeportalen

Kredinor Online Faktura
Kredinor Online Faktura er vår moderniserte kundeportal for 
oppdragsgivere som benytter våre løsninger innenfor Faktura
service. Etter innlogging vil den nye portalen fremstå som ny 
gjennom nytt design, nye farger og noen nye funksjoner. 

enklere tilgang til funksjoner som brukes 
ofte. Jeg håper derfor at kundene opp
lever Kredinor Online Faktura som mer 
oversiktlig og bedre for øyet, sier hun. 

De mest brukte funksjonene er «Hurtig
søk» og «Arbeidsliste». Derfor er de lett 
tilgjengelig og synlig på de moderniserte 
sidene. – Dette er det viktigste arbeids
området for våre oppdragsgivere. Målet 
vårt med oppgraderingen har derfor 
vært å gjøre det enklere og mer funk
sjonelt i den daglige bruken, sier Vilde 
Glosli Egeland.  

Oppgraderingen på design vil også 
være førende for videreutvikling av  
portalene inn mot inkasso. 

Felles portal Kredinor Online

De aller fleste som benytter våre  
løsninger innenfor fakturering og res
kontro bruker også Kredinor til opp
følging innenfor inkasso. Innloggingen 
via Kredinor Online er felles, men selve 
portalen Kredinor Online Faktura og 
Kredinor Online Inkasso er forskjellige 
fordi de tilhører ulike produktområder 
med base i to ulike kjernesystemer. 

– Den teknologiske utviklingen går raskt 
og ambisjonen er å lage en ny og søm
løs portal. Den nye portalen skal forenkle 
brukerreisen og gi en bedre kundeopp
levelse uavhengig av om fordringen er 
innenfor faktura eller om den er overført 
inkasso, sier Vilde Glosli Egeland.

Vilde Glosli Egeland som er forretnings
utvikler og produkteier for Kredinor  
Online Faktura forteller at kundene vil 
kjenne seg igjen, men brukeropplevelsen 
vil være betydelig forbedret. 

Hva er de viktigste endringene?

– Helt nytt og modernisert design, med 
bruk av fargene til Kredinor fra kredinor.
no. I tillegg har vi lagt opp til mer over
siktlig visning av samme informasjon 
som før, sier Vilde Glosli Egeland. 

Hvordan vil kunden merke disse 
endringene?

– Målet har vært at kundene skal kjenne 
seg igjen, men samtidig har vi utviklet 
portalen for å gi bedre oversikt og  

Vilde Glosli Egeland er forretningsutvikler og 
produkteier for Kredinor Online, og har blant annet 
hatt hovedansvar for moderniseringen av Kredinor 
Online Faktura. 

Modernisering av 
kredinor.no
I mai lanserte vi våre flunkende nye nettsider, med et moderne 
design og nye kundeservicesider. Nye kredinor.no har mer  
tydelige menyvalg, nye bilder og en komplett engelsk versjon. 

De viktigste brukerne av kredinor.no  
er våre oppdragsgivere og deres  
kunder, og sidene er tilrettelagt for  
å raskt kunne finne frem og få hjelp til 
det de trenger. Brorparten av de rundt 
1,2 mill besøkende logger seg inn på 
Min side eller Kredinor Online. Der har 
de tilgang til all informasjon og det de 
behøver for å opp datere seg på saker 
og betalingsstatus. 

Betal nå mest brukt

Kredinors betalingsløsninger brukes av 
mange i kombinasjon med Se status  
i saken. Det geniale med Betal nå er 
at straks betaling er gjort, oppdateres 
betalingsstatus både hos kunden og 
hos vår oppdragsgiver. De som sjekker 

KREDINOR.NO

Antall besøkende på kredinor.no: 
Ca 1,2 mill
Antall unike besøkende: Ca 650 000 
Antall brukere av Nora: Ca 40 000
Mest besøkte sider: 
• Kundeservice for kunder
• Innlogging Min side
• Innlogging Kredinor Online
Mest brukte løsninger:
• Se status i saken 
• Betal nå, direkte betaling av faktura
• Kopi av faktura

Nye kredinor.no bidrar til økt 
tilgjengelighet og gode kunde
opplevelser for våre oppdrags
givere og deres kunder, nå 
også med engelske sider. 
Irene Solheim Andersen, prosjektleder

status før og etter vil derfor se at 
betalingen er registrert. 

Nye kundeservicesider

Kundeservice er en godt besøkt side 
på kredinor.no, og har en bedre søke
funksjon med lett tilgang til svar på de 
mest vanlige spørsmålene. Chatroboten 
Nora har nytt design og gir svar på 
enda flere spørsmål en før. 

Tilgjengelig på engelsk

Den største oppgraderingen av  
kredinor.no er våre komplette engelske 
nettsider. De er enkelt tilgjengelig  
gjennom globusen øverst i høyre  
hjørne på nettsiden.

Irene Solheim Andersen er markedskoordinator  
i Kredinor, og har hatt prosjektledelsen for  
moderniseringen av kredinor.no. 

Vår chatbot Nora er i stadig utvikling. 
Det at hun gir mer presise og riktige 
svar er kriteriet for å lykkes videre 
med denne chatbotløsningen.

Kredinor Online Faktura er modernisert med 
brukeropplevelsen i sentrum, og har derfor fått et 
enkelt og oversiktlig design med lett tilgjengelige 
funksjoner. 

https://kredinor.no/
https://kredinor.no/
https://login.kredinor.no/Online/login
https://www.kredinor.no
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Den nye Finansavtaleloven skal blant annet bidra til å forenkle, 
balansere og tydeliggjøre innholdet i avtaler som inngås mellom 
finansielle tilbydere og deres kunder. 

Juridisk tema

De mest sentrale endringene for vårt 
område knytter seg til nye krav ved  
kredittgiving og bedre vern ved misbruk 
av BankID.

Avslagsplikt erstatter frarådnings
plikten

Tilbydere av kreditt har fått et større  
ansvar for å gjøre grundige vurderinger 
av kundens kredittevne før kredittavtale 
blir inngått. Hvis kredittyter finner ut at 
kunden ikke har tilstrekkelig kredittevne 
vil frarådingsplikten nå erstattes med 
avslagsplikt. Det innebærer at kreditt
yter har plikt til å gi kunder avslag på 
kredittsøknader, med mindre de er sikre 
på at kunden har tilstrekkelig kreditt
evne. I tillegg skal kredittyter sikre at 
kunden får tilstrekkelig informasjon 
gjennom forklaringsplikten, og gjennom 
det sikre at kunden er innforstått med 
innholdet i avtalen.

– Brudd på avslagsplikten eller for
klaringsplikten kan føre til at kundens  
forpliktelser etter kredittavtalen lempes 
så langt det er rimelig, sier advokat 
Mathias Haugan, i Kredinor. 

Forbrukervern ved misbruk av 
BankID

Frem til nå har kunden hatt full erstat
ningsplikt ved uaktsomhet knyttet til 
svindel med BankID. I ny finansavtalelov 
innføres det en regel som i større grad 

skyver ansvaret bort fra kunden og over 
på den som gir kreditt. Aktsomhetsnivå 
spiller en viktig rolle for om kunden kan 
stilles til ansvar eller ikke, ved misbruk 
av BankID. Utgangspunktet er at kunden 
svarer med en egenandel på tre trinn ut 
fra aktsomhetsnivå:

1. Hvis du har vært uaktsom:  
Egenandel på kr 450,

2. Hvis du har vært grov uaktsom: 
Egenandel på kr 12.000,

3. Hvis du har opptrådt forsettlig:  
Du må ta ansvar for hele beløpet

– Hva som faller inn under de ulike  
kategoriene vil utpensles etter hvert. 
Her vil også praksis etter gammel  
finansavtalelov kunne være relevant. 
Definisjonen av forsett er endret i den 
nye finansavtaleloven, sier Mathias 
Haugan. 

– Helt forenklet kan vi si at uaktsomhet 
er at noen har tilegnet seg din BankID 
ved innlogging. Grov uaktsomhet er  
å skrive ned passordet, oppbevare  
dette sammen med kodebrikken, og 
noen finner det – og misbruker din 
BankID. Ved forsettlig opptreden  
har du bevisst gitt fra deg BankID  
opp lysningene til noen og du måtte  
forstå at dette kunne innebære en  
nær liggende fare for tap, sier Mathias  
Haugan.

Finansavtaleloven er omfattende, og innenfor vårt 
virksomhetsområde er det nå kommet tydeligere 
krav om veiledning og fraråding ved kredittgiving, 
og bedre vern for forbrukeren ved misbruk av 
BankID. Advokat Mathias Haugan i Kredinor deler 
i denne artikkelen de viktigste endringene for vårt 
område. 

Den nye finans
avtaleloven

Ved forsettlig opptreden  
har du bevisst gitt fra deg 
BankIDopplysningene til 
noen og du måtte forstå  
at dette kunne innebære  
en nærliggende fare for tap.
Mathias Haugan, advokat i Kredinor

Som vi har gjengitt på side 6–7 i Kredinor
Nytt, har Finans Norge, Bank Norwegian 
og andre fra bransjen nå utarbeidet en 
bransjenorm for å øke sikkerheten og 
redusere antall saker som en følge av 
svindel med BankID. Bransjenormen er 
ikke et juridisk bindende dokument, men 
en rettesnor for «god skikk» ved ut
stedelse av BankID, elektronisk inngåelse 
av finansavtaler med forbrukere og rutiner 
for behandling av saker når misbruk 
med BankID påberopes av kunden. 

Bransjenormen har tre formål:

• Å sikre at utstedere av BankID gir 
god informasjon om sikkerhet for 

 å forebygge misbruk.
 • Informasjon om at BankID er 

personlig
 • Tydeliggjøre at BankID brukes til 

å signere juridisk bindende avtaler

• Sikre at banker har tydelige og klare 
regler om kundeoppfølging ved  
behandling av kredittsøknader signert 
med BankID, som gjør det enklere 

 å hindre og avdekke misbruk.
• Sikre at banker har gode rutiner for 

oppfølging av kunden når misbruk 
varsles eller oppdages.

Sikkerhetsrutiner – hos banken

Ved lånesøknadsbehandling vil det 
være viktig for banken å forsikre seg 
om at den som sender lånesøknaden 
opptrer på vegne av seg selv og ikke  
er en svindler som har fått tilgang til en 
annen sin BankID. Det kan skje ved  
løpende kundekontroll for å verifisere 
kontaktopplysninger, ut fra de rutiner 
som banken følger, og kontakte BankID 
eier omgående hvis det oppdages av
vikende atferd. 

Ny bransjenorm

Finans Norge og bransjerepresentanter har nå 
utarbeidet en bransjenorm som en rettesnor for 
«god skikk» ved utstedelse av BankID, for  
å forebygge svindel med BankID. 

IDTYVERI: Identitetskrenkelse er 
uberettiget bruk av stjålet eller fiktiv 
identitet med det forsett å oppnå 
økonomisk vinning for seg selv, andre 
eller påføre tap/ulempe for andre.

BANKID: En personlig elektronisk 
legitimasjon for sikker identifisering  
og signering på nettet. BankID er 
personlig og skal av den grunn ikke 
oppgis til andre. BankID benyttes via 
kodebrikke, app og/eller mobil.

Hva kan redusere risiko for svindel 
med BankID?
• BankIDbrikke oppbevares på et 

trygt sted og kode læres slik at 
personen husker den

• Banken har gode rutiner for 
 behandling av lånesøknader 
• Banken og BankIDeier varsler 

hverandre omgående hvis de 
 mistenker svindel / aktivitet

Svindel med BankID kommer i stadig nye former, med IDtyveri, 
bedrageri og svindel gjennom trusler. Banker og andre kredittytere 
må derfor ha gode kontrollrutiner for å hindre at svindlere får 
utbetalt lån gjennom misbruk av en kundes BankID. Hvis det 
viser seg at en kunde er svindlet, vil banken ha bevisbyrden for 
at kunden har handlet uaktsomt med sin BankID. 

Forebygging mot svindel 
med BankID

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-12-18-146
https://www.bankid.no/privat/
https://www.bankid.no/privat/
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Året i tall

Inkassonedgang 
   – de unge henger etter

Inkassonedgangen fortsetter, men ikke blant de unge mellom 
18–25 år. Det viser de nyeste inkassotallene fra Kredinor  
så langt i 2021. 

råd, forsøk heller å prioritere betaling av 
regningene før annet forbruk – og hvis 
det ender med inkasso, ta kontakt slik 
at vi kan hjelpe med å få oversikt og  
finne løsninger for betaling. 

Fortsatt negativ utvikling for unge

I likhet med 2020 har Kredinor så langt  
i år en nedgang i antall inkassosaker 
blant foretak og aldersgruppen fra 26 år 
og oppover. Når det kommer til inkasso
gjeld ser vi fortsatt en nedgang i alders
gruppen 26 år og oppover. Selv om 
samfunnet er gjenåpnet og forbruket har 
økt, er det ingen tegn til en kommende 
inkassosmell i Kredinors tall blant de 
som er 26 år og eldre. 

– Inkassoutviklingen er spesielt positiv 
for alle de som har klart å rydde opp i en 
utfordrende økonomi under pandemien 
– og som nå klarer å balansere forbruket. 
Og kanskje viktigst: De klarer å holde 
seg på den riktige siden av betalings
fristen, sier Ingjerd Grenne Thurmer. – For 
våre oppdragsgivere er utviklingen positiv 
både for likviditeten og lønnsomheten. 

Inkassoøkningen blant de unge har 
skjedd over flere år, parallelt med en 
økning i de øvrige aldersgruppene 
også, frem til og med toppåret 2019. 
Med pandemien og reguleringer fra 
myndighetene begynte inkassotallene  
å gå ned i de øvrige aldersgruppene, 
fra 2020, og dette fortsetter så langt  
i 2021. Utviklingen fortsetter i negativ 
retning for de unge, mens de øvrige  
aldersgruppene utvikler seg positivt. 

– Årsaken kan være at de unge ikke  
er etablert med jobb og har falt utenfor 
ordningene som har vært under  
pandemien. Samtidig kan det hende at 
de unge allerede lever på et minimum. 
Gjenåpningen kan ha trigget forbruk  
på grunn av oppdemmede behov. Når 
så regningene kommer har de ikke mer 
igjen til å betale, og ender med inkasso, 
sier Ingjerd Grenne Thurmer. 

Noe positivt for de unge

De unge utgjør fortsatt en lav andel av 
totalen både i antall personer, inkasso
saker og nivået på inkassogjelden.  
De har også et lavere snitt antall saker 
enn de øvrige aldersgrupper og lavere 
snittbeløp per person i inkassogjeld.  
De unge skylder penger innenfor alle  
forbruksområder som gir kreditt, som 
handel og service, telefon, strøm, bom
passeringer, forbrukslån og kredittkort. 

– De unge kan komme seg lettere ut av 
inkassoproblemene enn de eldre, fordi 
de har færre saker og snittbeløpet de 
skylder er lavere enn de øvrige alders
gruppene. Det krever imidlertid innsats 
fra den enkelte, på et så tidlig tidspunkt 
som mulig, sier Ingjerd Grenne Thurmer. 

Kjip svartelisting

Inkasso, og i verste fall betalingsan
merkninger, kan føre til ganske dårlige 
opplevelser for de unge. En betalings
anmerkning vil for de fleste hindre til
gangen til kreditt. De kan for eksempel 
få avslag på nye avtaler innenfor mobil, 
bredbånd, forsikring, trening og annet.  

– En betalingsanmerkning er en svarte
listing som kan oppleves ganske kjipt, 
og som mange ikke tenker over før de 
står der. Det positive er imidlertid at den 
slettes umiddelbart når inkassogjelden 
er betalt, sier Ingjerd Grenne Thurmer. 

Kredinor vil bidra til økt kunnskap 
om egen økonomi blant unge

Kredinor har over flere år jobbet med 
forebyggende virksomhet for å lære 
unge mer om personlig økonomi og  
inkasso, gjennom Smartbetaler lærings
timen og nettstedet smart betaler.no. 
Undervisningen retter seg spesielt mot 
unge i videre gående skole. Sammen 
med oppmerksomhet rundt bærekraftig 
forbruk, blir dette et viktig område 
å fokusere på fremover. 

– Vi tror at mer læring om personlig  
økonomi og bevisst pengebruk kan  
bidra til å forebygge betalingsproblemer. 
Samtidig håper vi på sikt å redusere 
antallet saker som går til inkasso, sier 
Ingjerd Grenne Thurmer.

I tillegg til å utvikle lærings konseptet 
Smartbetaler, er Kredinor blant annet 
aktiv i nettverket Skolemeny.no som til
byr undervisningsmateriell om personlig 
økonomi, i regi av Finans Norge.

Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor.

– Vi er litt overrasket over inkasso 
økningen blant de unge, fordi vi så en 
tydelig tendens til nedgang etter første 
halvår, sier markedssjef Ingjerd Grenne 
Thurmer, i Kredinor. 

Kredinor er Norges største inkasso
selskap målt i antall saker med 20,6 
prosent markedsandel. Inkassoutviklingen 
blant de unge viser en økning i antall  
inkassosaker på 27,6 % og en økning 
på 31,9 % i ubetalt inkassogjeld så 

langt i 2021. Antall personer med en  
eller flere inkassosaker, blant de unge, 
øker med 19,8 %. Samtidig går inkasso
tallene ned i de øvrige aldersgruppene. 

– Økningen blant de unge er uheldig og 
tyder på at regninger har hopet seg opp 
etter sommeren – i et inkassomarked 
hvor det er en nedgang, sier Ingjerd 
Grenne Thurmer. – Vårt budskap til de 
unge er å ha et aktivt forhold til sin egen 
økonomi. Vær åpen på at du har dårlig 

Inkassoøkningen blant unge kan skyldes 
forbruk på grunn av oppdemmede 
behov når samfunnet åpnet etter 
pandemien. Når så regningene kom 
tidligere i høst er det ikke mer igjen til 
å betale og de har endt med inkasso.

Det kan være ganske  
kjipt for de unge som  
blir hengende etter med 
betaling, hvis saken ender 
med en betalingsan
merkning. Samtidig er 
det viktig å huske at en 
betalings anmerkning 
slettes så snart inkasso
saken er betalt.
Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor

Skolemeny er et nettverk bestående av aktører 
som tilbyr materiell og undervisningsressurser 
som skolen kan benytte seg av i opplæringen  
i temaet «personlig økonomi». 

Nettverket ble etablert i 2015 etter oppfordring 
fra Barne og likestillingsdepartementet (BLD), 
med Finans Norge som ansvarlig for utvikling, 
møteplasser samt oppdatering på nettverkets 
felles nettsted. 

Hensikten med skolemeny er å koordinere inn
satsen for bedret opplæring i personlig økonomi 
for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske 
problemer.

https://www.skolemeny.no/
https://smartbetaler.no/
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OM AXEPTIA:

Axeptia Credit Intelligence AS ble stiftet av Stian Bølskog Davidsen og Per 
Nestor Warp i 2017. Selskapet har 14 ansatte og holder til i Nydalen i Oslo.

det samlet i dashboardløsningen. Dette 
helhetsbildet gir unik kundeinnsikt, god 
kontroll med egne kundedata, kvalifisert 
underlag for kredittvurdering og et godt 
utgangspunkt for effektiv og god kunde
oppfølging fra kreditt blir gitt til pengene 
er på konto. 

– Behovet for løsningen dukket opp da 
pandemien var et faktum og vi ble usikre 
på det økonomiske bildet fremover, sier 
Line Alm. – Vi antok at det ville komme 
et ras av konkurser, og at misligholdet 
blant privatkundene ville øke. Jeg la frem 
ønsket om en totaloversikt til Kredinor,  
og Heidi Hagen Stensrud som er vår 
kontaktperson kom tilbake etter en stund 
med løsningen som vi hadde skissert 
opp. Løsningen er helt i tråd med det vi 
trenger fremover, sier Line Alm. 

Løsningen henter kundeinformasjon fra økonomi
systemet, kredittopplysningsbyrå og inkasso
selskapet og presenterer det samlet i dashboard 
løsningen – alt i ett skjermbilde. 

– Vi ønsket å se totalbildet på kundene 
våre i sanntid, noe dette verktøyet  
kunne gi oss, sier leder for innfordring 
og fakturering, Line Alm i Glitre Energi 
Strøm AS. – Løsningen gir oss en rask 
oversikt over flere ting vi trenger, sam
tidig som vi kan drille ned i detaljer,  
dersom vi ønsker det: Hvor solide er 
våre kunder? Hva slags kredittrating  
har bedriftskundene nå? Hvem er de 
store kundene? Når betaler kundene? 
En oppdatert status på bedriftskundene 
er for eksempel viktig, da det kan være 
snakk om store summer i tap. Det får  
vi nå gjennom denne løsningen, sier 
Line Alm. 

Løsningen henter kundeinformasjon fra 
økonomisystemet, kredittopplysnings
byrå og inkassoselskapet og presenterer 

Det innovative kredittstyringsverktøyet fra Axeptia 
vil forenkle og automatisere oppfølgingen av kunder, 
sier kommersiell direktør Audun Rønningen  
Danielsen i Kredinor.

Innovativ kobling av data

Axeptias teknologi samler og presenterer 
kundeinformasjon på ett sted. Kombi
nasjonen ulike datakilder som presente
res i samme grensesnitt gir en svært 
god oversikt over egen kundeportefølje 
og dermed mulighet til å effektivisere 
kundeoppfølgingen.

– Innenfor kredittområdet har det  
tradisjonelt vært mye manuelt arbeid, 
og dette ønsket vi å gjøre noe med, sier 
CEO Per Nestor Warp i Axeptia. Når vi 
presenterer denne løsningen hvor alt 
samles og presenteres ett sted får vi 
svært positiv respons fra markedet,  
sier Per Nestor Warp.

Leder for innfordring  
og fakturering, Line Alm,  
i Glitre Energi Strøm AS 

representerer en innovativ 
aktør som tydeliggjør  

kundebehov og bidrar til  
å drive utviklingen videre, 

ikke bare i Kredinor,  
men for hele bransjen.

Mer enn et inkassoselskap

Kredinor leverer løsninger i en stadig 
større del av verdikjeden og følger ut
viklingen i kundebehov tett. Alt som  
kan forenkle og gi raskere tilgang til 
informasjon gir positiv uttelling. 

– Utviklingen innenfor automatisering og 
forenkling går raskt, men fortsatt er det 
utfordringer fordi systemer ikke snakker 
med hverandre. Axeptia leverer på denne 
utfordringen og vil redusere behovet for 
manuell håndtering. Vi er svært fornøyde 
med å kunne tilby våre oppdrags givere 
den ferdigutviklede løsningen fra Axeptia, 
sier kommersiell direktør Audun  
Rønningen Danielsen i Kredinor.

Ny løsning tatt i bruk hos 
Glitre Energi Strøm AS
Bedre kundeinnsikt med Axeptia – Credit Intelligence

Kredinor har inngått en avtale med fintechselskapet Axeptia 
– Credit Intelligence, om å tilby en kredittanalyseløsning som 
henter inn data fra flere kilder og presenterer det oversiktlig 
og enkelt for kunden i ett skjermbilde, en såkalt dashboard 
løsning. En av våre kunder som har tatt i bruk løsningen er 
Glitre Energi Strøm AS. 

Ny løsning

Innenfor kredittområdet har 
det tradisjonelt vært mye 
manuelt arbeid, og dette 
ønsket vi å gjøre noe med.
Per Nestor Warp, CEO i Axeptia

Avtalen som nå er inngått med Kredinor vil utgjøre 
en betydelig verdi for selskapene som tar i bruk 
løsningen fra Axeptia, sier CEO Per Nestor Warp, 
i Axeptia. 

https://www.glitreenergi.no/strom/
https://www.axeptia.com/en/axeptia/
https://www.axeptia.com/en/axeptia/
https://www.glitreenergi.no/strom/
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Våre kontor Ny adm. direktør

Næringsministeren  
på besøk hos  
Kredinor i Tromsø

Kredinor i Tromsø hadde gleden av å treffe nærings 
minister Jan Christian Vestre i november 2021.  
Fra venstre: direktør for inkasso Ole Marius  
Thorstensen, kundeansvarlig / KAM Irene A. Jensen, 
ordfører Gunnar Wilhelmsen, nærings minister Jan 
Christian Vestre, avdelingsleder Kamilla Tustervatn, 
saksbehandler Renate Thomassen, bransjeleder 
inkasso Christine Spersrud Haug, Virke inkasso.

næringsministeren nikket anerkjennende 
til, sier Ole Marius Thorstensen. 

Bakgrunnen for møtet var et besøk hos 
flere bedrifter i Tromsø, hvor han ønsket 
å hente råd og inspirasjon fra tromsø
væringer, et ledd i næringsministerens 
ambisjon om å besøke så mange som 
100 bedrifter før nyttår. 

Tett på regionalt næringsliv

Kredinor er det eneste inkasso
selskapet med landsdekkende tilstede
værelse i Norge. Avdelingskontoret  
i Tromsø følger opp ubetalte krav for  
regionens næringsliv frem til betaling. 
Blant de største oppdragsgiverne er 
selskap innenfor kraft og energi samt 
handel og service.

– Vi er tett på det lokale næringsliv og 
bidrar til lønnsomhet gjennom oppfølging 
som gir gode betalingsstrømmer og  
forutsigbar likviditetsflyt, sier avdelings
leder Kamilla Tustervatn, i Kredinor 
Tromsø. – Vi er det største markeds
området i Kredinor, og bistår oppdrags
givere med oppfølging av deres kunder 
over hele Nordland, Troms og Finnmark, 
sier Kamilla Tustervatn.

Vi fortalte nærings
ministeren at vi har spart 
700 trær i 2020 og 2021 
gjennom digitalisering av 
rundt 8000 inkasso brev
Ole Marius Thorstensen, inkasso direktør 

i Kredinor. 

Det er ikke hverdagskost å få ministre på besøk i Kredinor, men 
i november valgte den nye næringsministeren Jan Christian Vestre 
å besøke vårt Tromsøkontor. Det var stor stas å få besøk av 
nærings ministeren, sier avdelingsleder Kamilla Tustervatn i Kredinor. 

– Det var spennende å besøke dere  
i Kredinor og lære mer om bransjen. Det 
var både interessant og ikke minst hygge
lig, sier Jan Christian Vestre som i ettertid 
sendte en hilsen til alle de 430 i selskapet. 

Kredinor benyttet anledningen til å dele 
noen tanker om hva vi i vår bransje er 
opptatt av for å kunne være den viktige 
støttespilleren norsk næringsliv trenger 
for en forutsigbar pengestrøm og god 
likviditet.  

– Vi tok opp næringslivets behov for en 
velfungerende inkassobransje, samt 
viktigheten av at en ny inkassolov søker 
forenkling, og er moderne, sier inkasso
direktør Ole Marius Thorstensen  
i Kredinor. 

Næringsministeren selv uttrykte viktig
heten av tidsriktige lover som løser de 
utfordringene man står ovenfor. 

– I tillegg fikk vi også snakket litt om
vårt arbeide med bærekraft, et område
næringsministeren er svært opptatt av. 
Vi fortalte at vi har spart 700 trær  
i 2020 og 2021 gjennom digitalisering 
av rundt 8000 inkassobrev, noe  

Kredinor vil ha høy fart inn i en spennende fremtid under ledelse av selskapets nye administrerende 
direktør KlausAnders Nysteen som starter 1. mars 2022. Avtroppende administrerende direktør, 
Tor Berntsen har bidratt til at Kredinor er Norges nest største inkassoselskap i dag. 

Skal lede Kredinor inn i en ny tid

– Jeg gleder meg til å komme i gang, 
og ser store muligheter for å videre
utvikle Kredinor basert på den ledende 
posisjon selskapet har i det norske 
markedet, sier Nysteen. 

– KlausAnders kommer til å møte  
en organisasjon preget av høy faglig  
kompetanse og godt samhold. For  
meg har det vært en glede å sam
arbeide med dyktige medarbeidere 
som gjennom solid faglig innsats har 
bygd opp selskapets ledende posisjon 
i det norske marked, og jeg er svært 
fornøyd med nå å kunne gi stafett
pinnen videre til KlausAnders, sier 
Berntsen.

Avtroppende administrerende direktør 
Tor Berntsen går av med pensjon ved 
nyttår. Han har jobbet i selskapet i 38 år, 
og overtok topp leder jobben i 2012. 
Stedfortreder som administrerende  
direktør frem til 1. mars vil være Ole 
Marius Thorstensen, direktør inkasso 
drift i Kredinor. 

Til venstre i bildet: Styreleder Sverre Gjessing  
i Kredinor ledet arbeidet med å finne og ansette  
ny administrerende direktør i Kredinor. I midten: 
KlausAnders Nysteen, ny administrerende 
direktør i Kredinor. Til høyre: Avtroppende 
administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor. 

KlausAnders Nysteen overtar et solid 
selskap, og vil ta Kredinor inn i en frem
tid hvor gode kundeopplevelser, dyktige 
medarbeidere, moderne teknologiske 
løsninger og bærekraft er viktige faktorer 
for selskapets videre vekst.

– Styret har gjennomført en grundig  
prosess for å finne Tors etterfølger, og 
vi er svært fornøyde med å ha landet 
på KlausAnders, sa styreleder Sverre 
Gjessing i Kredinor, under offentlig
gjøringen av ansettelsen. 

KlausAnders Nysteen var inntil nylig 
konsernsjef i Hoist Finance AB. Han har 
tidligere blant annet vært konsernsjef  
i Lindorff Group, Entra Eiendom og  
Storebrand Bank samt finansdirektør  
i Statoil Fuel & Retail. Han er utdannet 
ved Sjøkrigsskolen og Norges Handels
høy skole. 

Ole Marius Thorstensen, direktør inkasso drift, 
vil være stedfortreder som administrerende 
direktør frem til 1. mars 2022. Han leder til daglig 
selskapets desiderts største miljø med rundt 370 
ansatte. 

Styret har gjennomført en 
grundig prosess for å finne 
Tors etterfølger, og vi er 
svært fornøyde med å ha 
landet på KlausAnders.
Sverre Gjessing, styreleder i Kredinor
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Kurs og webinarer

INKASSO

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

KREDITT

Kreditt og inkasso i samfunnet

INKASSOTALL

Inkassoutviklingen

KREDINOR ONLINE

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

– Spissede, korte og hyppige webinarer har vist seg å være en 
formel for suksess nå under pandemien, sier markedssjef Ingjerd 
Grenne Thurmer i Kredinor. Kredinor har i en årrekke arrangert 
attraktive inkassokurs, effektive frokostmøter, omfattende fag 
seminarer – og nå også svært vellykkede webinarer. 

– Teknologien var ganske ny for oss  
og vi hadde ikke brukt teamskanalen 
noe særlig tidligere, sier Irene Solheim 
Andersen. – I de første webinarene 
hadde vi alle rollene. Når jeg ser tilbake 
på det så var vi ganske modige, men 
samtidig var det veldig moro også.  
Når du har jobbet med events noen  
år så vet du at det meste går bra, med 
god planlegging og gjennomføring. 

Høsten 2020 ble et vendepunkt rundt 
det tekniske, da vi tok vi kontakt med Oslo 
Streamingsenter. De hadde på samme 
måte som oss vært store i markedet på 
produksjon av fysiske eventer. Med 
pandemien og nedstenging måtte de 
omstille seg raskt. Kort tid før vi tok 
kontakt hadde de etablert seg midt  
i Oslo sentrum med tilbud innen pro
duksjon av direktsendinger og webinarer. 

Elæringsweb 

Endringer skjer raskt. Selv om pandemien 
satte en bråstopp for våre populære 
grunnkurs og videre gående kurs  
i inkasso, stoppet ikke behovet for  
inkassofaglig læring og påfyll. – Jeg 
skjønte fort at nå er tiden kommet til  
å tenke digitale løsninger også her, 
raskt. Og samtidig tenke langsiktig. 

Kredinor kompetanseweb skulle være 
en løsning hvor det digitale kunne  
fungere side om side med fysiske  
kurs, sier Ingjerd Grenne Thurmer. 

– Våren og sommeren 2020 utviklet  
vi derfor vår egen elæringsplattform, 
som ble lansert i oktober 2020. Dette 
var et teamarbeid mellom vår egen 
kompetanseavdeling, advokatfelles
skapet, inkasso og markedsav
delingen. Resultatet ble en komplett  
læringsweb med tilgang til kurs som 
inneholdt alt fra grunnleggende til mer 
omfattende inkassofaglig innhold. Frem 
til nå har flere tusen personer benyttet 
seg av Kredinor Kompetanseweb, sier 
Ingjerd Grenne Thurmer. 

Kundestyrt utvikling

Webinarplanen er allerede klar for 2022. 
Den viktigste årsaken til suksessen 
skyldes langt på vei kundenes eget  
engasjement samt kompetente og  
engasjerte foredragsholdere. – Vi lar 
kundene komme med forslag til tema 
de interesserer seg for som en del av 
evalueringskjema vi sender ut, sier  
Åse Solberg – Vi får også gode innspill 
fra KAMer og advokatene våre rundt 
temaer, sier Irene Solheim Andersen.  

Eventer – kurs og seminarer
Formidabel oppslutning om webinarer 

– Vi hadde et hårete mål om å nå  
2000 deltagere, og medregnet de siste 
webinarene nå i desember har vi samlet  
mer enn 3800 deltagere dette året. Vi er 
super fornøyde, og evalueringene fra 
kundene bekrefter at vi har gjort mye 
riktig, sier Ingjerd Grenne Thurmer. 
Hun og hennes team i markedsav
delingen, som består av Irene Solheim 
Andersen, Åse Solberg og Gry Enstad 
Øygarden, har spesialisert seg innenfor 
event utvikling med ansvar for selskapets 
møteplasser. De planlegger og gjennom
fører inkassofaglige kurs og seminarer. 
Best kjent er Proffseminaret som årlig 
samlet rundt 300 deltagere til en om
fattende inkassofaglig del kombinert 
med inspirasjonsforedrag fra kjente  
profiler i norsk næringsliv, politikk, kultur 
og underholdning. 

– Våren 2020 satte pandemien en brå
stopp for fysiske møteplasser, som har 
vært Kredinors spesialitet i markedet, 
sier Gry Enstad Øygarden. – Fra en 
dag til en annen måtte vi avlyse alt. Det 
var en tung jobb å ringe rundt til alle. 
Samtidig visste vi ikke når vi kunne for
vente å være i gang. Vi visste bare at vi 
ville gjøre alt for å samle medlemmer og 
kunder til matnyttige møteplasser igjen. 

– Det ble ganske enkelt helt stille – over 
natten, sier Åse Solberg. – Det varte  
i nøyaktig en uke. Vi som jobber med 
events er ikke vant til å sitte stille. Da 
begynte vi å tenke at dette kunne komme 
til å vare. Etter et avdelingsmøte koblet 
vi oss opp på teams og skisserte opp 
rammeverket til de første webinarer og 
direktesendinger. 

Kredinor Kompetanseweb – elæring  
Logg deg inn i Kredinor Online og klikk på menyvalget Kurs, nederst til høyre i bildet. 

Irene Solheim Andersen

Åse Solberg

Gry Enstad Øygarden

Ingjerd Grenne Thurmer
 

MARKEDSTEAMET BAK KURS, 

SEMINARER OG WEBINARER

– I tillegg er vi hele tiden på jakt etter 
gode breddetema for våre direkte
sendinger, og henter ideer fra flere  
steder. Årets tema knyttet til pandemien, 
forbrukertrender, kommunikasjon og 
vanskelige samtaler ble veldig godt 
mottatt, sier Gry Enstad Øygarden. 

– Det er viktig for oss å bidra til høy 
kompetanse innenfor inkassofaget.  
Det bidrar til bedre kvalitet i alt arbeid 
på kunde opp følgingen, lønnsomhet 
hos våre oppdragsgivere samt at vi  
bidrar til sunne økonomiske forhold  
i samfunnet, sier Ingjerd Grenne Thurmer.  

– Planen for 2022 inneholder derfor  
mange webinarer, fordi det fungerer  
i en travel hverdag. Pandemien har 
samtidig vist at vi har behov for å møte 
mennesker. I fremtiden vil derfor de  
digitale og fysiske møteplassene leve 
side om side, noe vi gleder oss til å for
telle mer om over nyttår, sier markeds
sjef Ingjerd Grenne Thurmer, i Kredinor. 

https://www.kredinor.no/kurs-seminarer-og-e-laering/
https://login.kredinor.no/Online/login
https://login.kredinor.no/Online/login
https://streamingsenter.no/
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Vi i Kredinor er glade over å ha medlemmer som også er kunder og eiere i samvirket Kredinor SA. En del av medlems  fordelene  
i Kredinor er vår rikholdige kalender med tilbud innenfor elæring, kurs, seminarer og webinarer. De bidrar til høy inkassofaglig 
kompetanse, og oppfyller vår felles visjon: Vi skal bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. 

Kurspakken vår innenfor elæring, Kredinor kompetanseweb og webinarene, er kostnadsfrie for medlemmer, og kan brukes  
fritt for alle ansatte i medlemsbedriften. På de fysiske kursene, som eventuelt kunngjøres senere, vil det være en deltakeravgift, 
hvor vi tar høyde for å dekke kost og losji.

Ta gjerne kontakt med marked@kredinor.no hvis du lurer på noe, eller ønsker å forsikre deg om at du får tilsendt invitasjon.

Der det ikke er satt opp vil tema komme via invitasjon i DM, som sendes til alle medlemmer og aktive kunder i god tid før påmeldings
fristen. Informasjon om kurs og webinarer legges løpende ut på www.kredinor.no, på sidene for Kurs, seminarer og elæring. 

Kurs- og webinarkalender 2022

Januar
5.1 Godt nytt år / Nyhetsbrev

7.1  Medlemsfakturering Kredinor

 – Gir kostnadsfri tilgang til webinarer 

og e-læring

Februar
8.2   Energiwebinar. Stenging

10.2 Parkeringwebinar

15.2  Bankwebinar. Den nye bransje-

normen for BankId 

22.2  Handelwebinar. Tvistesaker – rutiner 

for løsning

Vinterferie uke 8 (21.–25.2 og uke 9 (1.–6.3)

Mars
2.3   Felleswebinar. Hvordan skape trygg-

het og tillit hos folk med økonomiske 

utfordringer?

4.3   Grunnkurs inkasso webinar for nye 

kunder og nyansatte

17.3  Offentligwebinar. Konkurs og dødsbo. 

Rutiner knyttet til krav

April  
5.4  Bankwebinar. God inkassoskikk innen-

for Bank/Finans. Saker til forliksrådet. 

27.4  Felleswebinar. Kredior Utsyn.  

Inkasso. Namsfogd. Makro

27.4  Årsmøte Kredinor SA 

28.4  Kredinor Online webinar

 God påske / Nyhetsbrev uke 14

Riktig god påske 1.4–5.4

Mai
5.5  Offentligwebinar

11.5  Energiwebinar

31.5  Handelwebinar

Juni – Juli
Nyhetsbrev: God sommer – høstens kurskalender

August
Nyhetsbrev: Vi i minner om høstens kurskalender

September
29.9 Bankwebinar

Oktober
18.10  Offentligwebinar 

20.10  Energiwebinar

25.10  Kredinor Online webinar

27.10  Parkeringwebinar

Høstferie uke 40 og 41

November
2.11  Grunnkurs inkasso webinar for  

nye kunder og nyansatte hos  

eksisterende kunder

18.11  Handelwebinar

Desember
10.12  KredinorNytt 2022 

15.12  Riktig god jul / Nyhetsbrev

2022
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Skadeuhell til 
tross – sikter mot 
OL i Beijing

Kredinor er hovedsponsor til den fremragende skøyteløperen 
Sverre Lunde Pedersen. Han har over flere år utmerket seg som 
en av verdens desidert beste skøyteløpere. 

Samtidig har han møtt utfordringer,  
nå sist med et alvorlig skadeuhell under 
trening våren 2021. Det medførte syke
husinnleggelse med alvorlige skader, 
og en lang vei tilbake til toppform.  
Likevel, Sverre Lunde Pedersen sikter 
mot å delta i OL i Beijing vinteren 2022. 
Vi i Kredinor er både imponerte og  
stolte over hvor målbevisst og hardt  
han arbeider og trener for å nå drøm
men sin om en billett til OL. Etter nyttår 
vil endelig uttak være klart. 

Hovedsponsor

I 2018 tegnet Kredinor SA og Norges 
skøyteforbund en avtale som innebærer 
at selskapet blir hovedsponsor for 
skøyteløper Sverre Lunde Pedersen  
til og med OL i Beijing i 2022. Sverre 
Lunde Pedersen er utøver på Norges 
skøytelandslag og har over  

Sverre Lunde Pedersen vant Norges første 
VMgull på 5000 meter under VM i Inzell i 2019. 
Foto: NTB/Christof Stache

Sverre Lunde Pederden er klar for uttak til OL, 
og får bekreftet dette etter nyttår i 2022. 

Foto: Thomas Morel / thomasmorelphotography.com

flere år utmerket seg som en av  
verdens desidert beste skøyteløpere. 
Meritt listen er lang, og her er et utvalg:

SVERRE LUNDE PEDERSEN 
– DE MEST PRESTISJEFYLTE 
MERITTENE:

• Verdensmester 5000 meter 2019
• OLgull lagtempo 2018
• OLbronse 5000 meter 2018
• VMsølv 1500 meter 2019
• Sølv VM allround 2016, 2018, 2019, 

2020
• VMbronse 5000 meter 2016
• Bronse VM allround 2015
• Juniorverdensmester 2011, 2012
• EM bronse 2019, 2021
• 8 WC seiere
 
Vi heier på Sverre Lunde Pedersen 
– mot OL i Beijing i 2022.

Hovedsponsor

HVA SIER KUNDENE?

Synes det er veldig 
interessant å følge med på 
webinarene deres! Godt 
jobbet – fortsett slik. 

Jeg synes det er flott med 
disse webinarer dere har. 

Gode foredragsholdere  
og aktuelle temaer.

Webinar fungerer veldig 
godt. Håper dere kan 
fortsette med webinar 
også etter koronatiden, 
da dette sparer oss for 
mye tid (ikke minst reisetid)
Keep up the good work!

(Kundeuttalelser om våre webinarer fra  

evalueringer)

https://www.kredinor.no/kurs-seminarer-og-e-laering/
https://www.kredinor.no/kurs-seminarer-og-e-laering/
https://www.kredinor.no/kurs-seminarer-og-e-laering/


Kredinor – tettere på med teknologi og mennesker

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

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

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

Kredinor Stavanger
Løkkeveien 107
Postboks 822 Sentrum
4004 Stavanger
Tlf. 51 90 54 50
stavanger@kredinor.no

Kredinor Trondheim   
Ranheimsveien 9
PB 6115 Sluppen
7435 TRONDHEIM 
Tlf. 73 95 28 00 
trondheim@kredinor.no 

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


