
BLI DYKTIGERE TIL Å TA  
DE RETTE BESLUTNINGENE

INVITASJON TIL FAGSEMINARET 2019

VELKOMMEN TIL ET HYGGELIG OG LÆRERIKT SEMINAR I PRAHA ONSDAG 24. TIL FREDAG 26. APRIL



19:30 ANKOMST HOTELLET 

 Hotel Adria
                         4 stjerners hotell 
 i hjertet av Praha

20:30 MIDDAG
 

Onsdag 24. april
Program

Få kunnskap hos oss på  
Fagseminaret og møt  

våren i København

“Praha, den gylne byen med  

de hundre spir, er utvilsomt en av  

de vakreste hovedstedene i Europa”

Dinstorbyferie.no



Torsdag 25. april
Program

09:00 - 09:15 VELKOMMEN TIL DET 17. FAGSEMINARET
 Praktiske opplysninger om seminaret  

09:15 - 09:45 EN INKASSOBRANSJE I ENDRING 
 Ny inkassolov er under utarbeidelse. 
 Hvordan vil dette påvirke oss og våre  
 oppdragsgivere?
 Bjørn Grønnesby,                                                                                     
 direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge  
 og styreformann i Norges Kreditorforbund

09:45 - 10:15 JURIDISK HALVTIME
 Dagsaktuelle juridiske tema
 Svindlet av sine nærmeste
 Vi ser stadig oftere at mennesker blir svindlet  
 av sine nærmeste. Hvem sitter med ansvaret  
 i slike tilfeller?
 Anders Kjøren,  
 advokat, Steinkjeradvokatene

10:15 - 10:30 KAFFEPAUSE

10:30 - 11:30 LÅNEFINANSIERT VELFERD:
 DEN NORSKE LÅNEKULTUREN.
 
 MESTRING AV ALVORLIGE  
 GJELDSPROBLEMER.
 Poppe forsker blant annet på norsk lånekultur,  
 gjeld- og betalingsproblemer, mestring av  
 alvorlige økonomiske problemer.
 Christian Poppe,  
 forsker, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
 
11:30 - 11:45 KAFFEPAUSE

Bjørn Grønnesby  
Direktør i Kreditorforeningen 

Midt-Norge og styreformann

i Norges Kreditorforbund

09:15 - 09:45

Christian Poppe 

Forsker,

Forbruksforskningsinstituttet  

SIFO, OsloMet

10:30 - 11:30

Anders Kjøren 

Advokat, 

Steinkjeradvokatene

09:45 - 10:15



Torsdag 25. april
Program fortsetter

11:45 - 12:00 AVFALLSINNSAMLING OG  
 INNKREVING I SØRLANDETS PERLE
 Johan Jørgen Fossli,  
 daglig leder,  Libir IKS

12:00 - 12:30 HUSHOLDENES ØKONOMISKE  
 RAMMEBETINGELSER – NOEN  
 BETRAKNINGER OM ÅRSAKEN  
 TIL AT GJELDSPROBLEMER OPPSTÅR
 Hvordan har husholdenes økonomiske  
 rammebetingelser utviklet seg den seneste  
 tiden og hva har dette betydd for gjelds- 
 utviklingen, utlånspraksis, omfanget av  
 mislighold og tap i bankene og for bl.a. inkasso- 
 bransjen, gjeldsordninger og tvangsinndriving.  
 Hvilken utvikling kan forventes fremover?
 Egil Rokhaug,  
 fagrådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet

12:30 - 13:30 LUNSJ

13:30 - 14:00 TILTAK MOT GJELDSPROBLEMER I  
 PRIVATE HUSHOLD – ERFARINGER  
 OG FORVENTNINGER
 Hvilke tiltak har blitt satt inn for å motvirke  
 gjeldsproblemene i private hushold, og hva er  
 erfaringen med disse? Hvilke tiltak er nå  
 på trappene og hvilke forventinger har  
 myndighetene til disse? Særlig om økonomisk  
 rådgivning, kredittvurdering og gjeldsinformasjon. 
 Egil Rokhaug,  
 fagrådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet

14:00 - 14:15 KAFFEPAUSE

Johan  
Jørgen Fossli 

Daglig leder, 

Libir IKS

11:45 - 12:00

Egil Rokhaug 

Fagrådgiver,

Barne- og likestillings- 

departementet

12:00 - 12:30
13:30 - 14:00

“Praha er en av Europas 

mest attraktive storbyer, 

en perle av et sted, og 

virkelig magisk”
Nettavisen



Torsdag 25. april
Program fortsetter

14:15 - 15:15 ENDRINGSLEDELSE:  
 ”HVA SKAL TIL FOR Å SKAPE ENDRING,  
 OG HVORDAN GJØR VI DET?”
 Før var endringsledelse enklere; prosjektet  
 gikk over lang tid, fra A til Å. I en moderne,  
 rask verden kommer endringene kjappere. Vi  
 må snu oss mye hurtigere, og når man har  
 kommet et stykke på veien i endringsprosessen,  
 er plutselig forutsetningene endret. Det kreves  
 andre mål, og midt oppi dette står ofte trygg- 
 hetssøkende ledere og medarbeidere som synes  
 endringer gjør litt vondt. I dette foredraget gir  
 Solfrid Flateby konkrete tips til hva vi kan gjøre  
 litt mer av for å skape en bedre endringskultur  
 på arbeidsplassen.
 Solfrid Flateby, 
 
15:15 PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 FRITID OG GUIDET TUR I PRAHA

20:15 VI GÅR FRA HOTELLET

20:30 MIDDAG

SOLFRID FLATEBY
Solfrid Flateby (45) har vært HR- og  
kommunikasjonsdirektør for kjente selskap  
som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic 
(BMW, MIINI og Porsche). 

Hun har bred erfaring fra både HR- og kommunikasjons- 
faget, har jobbet i både offentlig og privat sektor, og er  
kjent for glødende engasjement, en annerledes karriere- 
vei og for sitt sterke samfunnsengasjement. 

Hun har bygget opp lederskoler, verdiprogrammer, og  
jobbet med utvikling av medarbeidere, ledere og selskap 
i mer enn 20 år. Solfrid har vært på listen over Norges 100 
største ledertalenter ifølge E24, og ble kåret til Årets Unge 
Leder i Norges første vitenskapelige lederkåring i 2010

Les mer på www.solfridflateby.no

14:15 - 15:15

Johan  
Jørgen Fossli 

Daglig leder, 

Libir IKS

11:45 - 12:00

Egil Rokhaug 

Fagrådgiver,

Barne- og likestillings- 

departementet

12:00 - 12:30
13:30 - 14:00



“ Fagseminaret er møteplassen for  
      deg som arbeider med inkasso

Fredag 26. april
Program

09:30 - 10:15 “SLIK BLIR DIN DIGITALE FREMTID»  
 I dette innlegget av Jan Sollid Storehaug  
 får du et overblikk over de viktigste teknologi- 
 trendene. Hva skjer fremover som får størst  
 betydning for deg på jobb og privat? 
 Jan Sollid Storehaug, 
 daglig leder, Tenk Digitalt AS

10:15 - 10:45 JURIDISK HALVTIME
 Dagsaktuelle juridiske tema
 Tvistehåndtering - er domstolene eneste  
 alternativ eller finnes det andre løsninger?
 Hvilke konsekvenser har klager og avgjørelser  
 i ulike nemnder for deg som kreditor?
 Anders Kjøren, advokat, 
 Steinkjeradvokatene

10:45 - 11:00 KAFFEPAUSE

11:00 - 11:45 KUNSTIG INTELLIGENS:  
 MENNESKE VS MASKIN
 Jan Sollid Storehaug fortsetter med kunstig  
 intelligens,  trusler og muligheter. Hvordan  
 påvirkes våre arbeidsoppgaver og hvilke  
 ferdigheter blir viktigst i årene som kommer?
 Jan Sollid Storehaug, 
 daglig leder, Tenk Digitalt AS

11:45 - 12:00 PAUSE

JAN SOLLID STOREHAUG
Jan Sollid Storehaug er daglig leder i Tenk Digitalt 
AS og bruker 35 års erfaring som leder av norske 
og internasjonale IT-bedrifter til å gi deg nødvendig 
oppdatering. 

Han har dyp innsikt i digitaliseringsprosesser og hvordan 
teknologi forandrer våre liv, privat og på jobb. I sine fore-
drag legger han vekt på å bruke mange eksempler og viser 
gjerne til verktøy som du selv kan ta i bruk. Som redaktør for 
tenkdigitalt.no og storehaug.no har han publisert hundrevis 
av artikler om digital ledelse, nye teknologier, innovasjon og 
digital markedsføring. 

09:30 - 10:15 og 11:00 - 11:$5



Fredag 26. april
Program fortsetter

12:00 - 12:15 VÅRE DIGITALE LØSNINGER
 Kreditorforeningen presenterer smarte  
 løsninger. Power BI - vi skreddersyr dine  
 rapporter. Våre integrasjoner gjør hverdagen  
 enklere. Egen tilgangskontroll til nettkontoret.
 Cato Finsås, 
 salgssjef, Kreditorforeningen Vest

12:15 - 12:30 HVITVASKING
 Hva gjør Kreditorforeningen for å  
 forebygge dette?
 Jan Erik Myrvold
 advokat og direktør, Kreditorforeningen Øst

12:30 - 12:45 PAUSE

12:45 - 13:45 6,5 TIPS TIL DEN 
 BESTE UTGAVEN AV MEG
 Det stilles stadig større krav til arbeids- 
 takere i en moderne, rask verden, og hvor  
 individualisme, høyt arbeidspress og stress  
 preger livene våre. Veiene til suksess kan  
 være mange, men Solfrid Flateby har troen  
 på mot, verdibasert arbeid - og «å være den  
 beste utgaven av seg selv». I foredraget sitt  
 snakker hun om hvordan vi kan få en bedre  
 kultur på arbeidsplassen, hva som skal til  
 for å ha det bedre (på jobben og hjemme) -  
 og gir konkrete eksempel på hvordan vi  
 kan gjøre dette. 
 Solfrid Flateby, 

13:45 - 14:30 LUNSJ

16:00 AVREISE TIL FLYPLASS

Jan Erik Myrvold 

Advokat og direktør, 

Kreditorforeningen Øst

12:15 - 12:30

Solfrid Flateby
12:45 - 13:45

Anders Kjøren 

Advokat, 

Steinkjeradvokatene

10:15 - 10:45
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Om møtestedet 
Praha er en vakker by full av sjarm, og Adria Hotel vil gi deg en  
fredelig base i sentrum av Praha. Vi bor på et hotell med en  
tradisjon som dateres tilbake til 1912 og har alle severdighetene  
innen rekkevidde.

Deltageravgift: kr 3 450,- 
Reise og opphold inklusiv alle måltider: kr  4 950,-

Meld deg på i dag!
Påmeldingsfrist:  8. mars 2019

Påmelding til paamelding@kred.no
eller din lokale Kreditorforening.

Avbestilling etter påmeldingsfristen og frem  
til 10.04.2019 belastes med halv deltageravgift.  
Etter dette belastes full deltageravgift.

Vi gleder oss til å se deg!

 

Praktisk info

Steinkjer
Trondheim

Bergen
Kongsvinger

Arendal

Kristiansand

www.kred.no

Inkasso er mer enn penger


