
KEMAX- nytt 
April  2016 

Veien til bedre styrearbeid s. 5 

Økonomiske forskjeller på oppsigelse og permittering s. 6 

Endringer i arbeidsmiljøloven s. 7 

 

 

 

 

• Negativ rente i Norge s.4-5 

• Inkasso som verktøy i 

nedgangstider    s.6-7 

• «Back to basic» s.3 



Velkommen 

2 

       KEMAX  

• Velkommen til årets andre utgave av  

• Kemax nytt. 

•   

• Vi har valgt å sette av plass i bladet for et par 
artikler til refleksjon.  Blant annet temaet – 
«back to basic».  Overskriften hentyder at 
mange bedrifter nå velger et tydelig fokus på 
egen kjernevirksomhet.  Noe som ikke er 
uvanlig når rammebetingelsene er preget at 
større grad av usikkerhet.   

• Jan Gustav har lang erfaring som leder av 
virksomheter, i tillegg til de år han nå har 
drevet med bedriftsrådgivning overfor 
bedriftsledere/eiere.  Hans refleksjoner er 
kjent fra tidligere utgaver av bladet vårt.  Jeg 
hører også ofte fra kunder at de leser og 
setter pris  på hans forskjellige tema.  Utvalgte 
tema i denne utgaven er nok like treffsikre 
som hans tidligere gode penn i bladet. 

•   

• Det er sannsynlig at Norges Banks 
styringsrente blir negativ i løpet av 2016.  Med 
”negativ” menes at vi får en styringsrente på   
f.eks. – 0,5 eller -0,75% .  Dette har landet  
vårt aldri opplevd før.  Vi har derfor viet 
temaet plass da kanskje også våre lesere har 
interesse av å finne ut hvordan dette påvirker 
oss.  Skal man da ”betale” renter hvis man 
setter penger i banken?  Finn ut mer på sidene 
4 og 5. 

•   

• Flere av våre kunder henvender seg til oss for 
å få vite mer om inkasso og inkassorutiner.  Vi 
tok derfor turen til vår samarbeidspartner 
innen dette feltet og la frem for dem de 
spørsmål  dere kunder har rettet til oss.  Vi 
håper svaret Akros  gav oss  også gir mening 
for dere. 

•   

• Ønsker dere alle god lesning! 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

•   

 

 

Ove Strand 
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«Back to basic» - Et lønnsomt strategivalg? 

• De senere års positive økonomiske utvikling i 
Norge, har smittet over på tenkemåten i 
mange bedrifter. 

•   

• ”VEKST og EKSPANSJON”  har stort sett vært 
gjengangerne på dagsorden. 

• Nye produkter og tilbud fra bedriftene er 
lansert. Likeledes  er nye og tildels ukjente  
markedsområder og geografier prøvd ut som 
ledd i de sterke ekspansjonsønskene.  

•   

• I denne oppgangsperioden har mange 
bedrifter tillatt seg å være  mindre kritisk til 
utvidelsene av sine produkt- og 
markedsområder.  I begeistringen av solid 
økonomi i kombinasjon med det overordnete 
målet om ”Vekst og Ekspansjon”,  har dette 
ikke vært hovedfokus og en har tillatt seg å 
slappe av på egne krav. Også fordi markedet 
har vært i positiv økonomisk utvikling og har 
villig absorbert varene. 

•   

• Når nå økonomien og de positive holdningene 
strammer seg til i mange markeder, er 
spørsmålet kanskje om tiden er inne for 
bedriften å se nærmere på en ”back to basic” 
–strategi? Mao hvordan bli enda bedre på de 
produkt- og markedsområder som tross alt 
fortsatt er bærebjelken for det aktuelle firma. 

•   

• En kritisk gjennomgang nå kan derfor være på 
sin plass: 

• Kan bedriften fortsatt tillate seg dagens 
bredde i produktsortimentet? 

• Kan bedriften  fortsatt tillate seg å operere i 
alle de utvidete geografier og 
markedsområder? 

• Kan en tilpasset driftsmodell redusere 
”kompleksitetskostnader” og derved bedre 
utsiktene til økt lønnsomhet og langsiktig 
levedyktighet? 

•   

 

 

• Der er ikke noe fasitsvar på ovennevnte.. Det 
som kan synes riktig strategivalg for én bedrift 
trenger ikke nødvendigvis å være et riktig 
veivalg for en annen. 

•   

• Imidlertid – det er NÅ bedriftsledelsen og 
styremedlemmene bør stille seg disse kritiske  
spørsmålene.  

• Og så må en selvsagt være villig  å 
gjennomføre de eventuelle ubehagelige 
konsekvenser av svarene………..! 

•   

•  Med vennlig hilsen 

 

• Jan Gustav Andersen 

• Tlf.: 91 38 35 63 

• Epost : jga@beyondus.no  

 

• Kemax Consulting 

•  - vi skaper merverdier 
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Hva om det ble negativ rente i Norge? 

•   

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analytikerne tror at den allerede rekordlave 
renten på 0,75 prosent skal videre nedover i år. 
DNB Markets og Nordea tror på to kutt, noe også 
Norges Bank signaliserte på sitt rentemøte nylig, 
melder NTB.                                                            
Men foreløpig er det ingenting som tyder på at 
styringsrenten vil bli  negativ her til lands. 

 

• — Vi tror Norges Bank vil sette ned renten to 
ganger i løpet av året - i mars og september, til 
sammen 0,5 prosentpoeng i løpet av 2016.         
Da vil innskuddsrenten ligge på 0,25 prosent, og 
da tror vi at vi vil være ganske nær et slags gulv, 
sier seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal. 

 

• «I det bildet vi vurderer som mest sannsynlig 
ligger det ikke an til at vi får negativ styringsrente 
i Norge Styringsrenten er den renten bankene får 
på penger de har på konto i Norges Bank og 
danner dermed et slags gulv i rentemarkedet.  
Det betyr at vi heller ikke ser for oss at norske 
husholdninger vil bli stilt overfor negative renter», 
skriver kommunikasjonssjef i Norges Bank, 
Therese Riiser Wålen, i en e-post til ABC Nyheter. 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• — Når ikke publikum 

• Men hva hadde skjedd om renten ble negativ? 
Hvordan hadde det artet seg for norske 
forbrukere? 

• Vi har allerede noen europeiske land med negativ 
styringsrente, for eksempel Sverige og Sveits. 

 

• — Der ser vi at bankene i liten grad har latt de 
negative styringsrentene slå ut i negativ rente til 
publikum, sier seniorøkonom i DNB Markets, 
Kyrre Aamdal, til ABC Nyheter. 

• Her skilles  det mellom husholdningene, som ikke 
får negativ rente, mens  bedrifter i visse 
segmenter kan få negative renter. 

 

• — Da må man rett og slett betale banken penger 
for å ha penger på konto. Man ser for seg at 
husholdningene stort sett vil foretrekke å ha 
kontanter fremfor å ha penger på konto med 
negativ rente, sier Aamdal. 

• Dersom også utlånsrentene skulle bli negative 
ville man rett og slett tjene penger på å låne 
penger av banken. 

• Vi har foreløpig ikke sett eksempler på dette, med 
mulig unntak for noen bedrifter og 
internbankmarkedene, sier Aamdal. 
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• «Penger i madrassen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sentralbanken ønsker at de lave rentene skal gi 
seg utslag i lave renter fra bankene og ut til 
publikum, slik at deres styringsverktøy får 
gjennomslag ut i økonomien. 

• — Samtidig ser de at det er grenser for hvor lavt 
bankene kan sette rentene.                                  
En del aktører, som husholdningene, vil raskt 
kunne skifte fra innskudd til kontanter, sier 
Aamdal. 

• Ifølge ham har ikke etterspørselen etter 
kontanter økt i særlig grad hverken i EU eller 
Sverige. 

• Men det skyldes vel at bankene er restriktive 
med å gi publikum negativ rente.     

• Etterspørselen etter kreditt kan ta seg kraftig 
opp ved negativ utlånsrente, men dette kan føre 
til hamstring av kontanter fremfor økt aktivitet 
som nye investeringer og lån til andre 
prosjekter.  

• Det tilsier at sentralbankene ser at det er 
grenser for hvor lavt grensen settes før det 
skaper mer problemer for banksektoren enn 
nytteeffekten det gir. 

 

 

 

•   

• «Historisk» 

• I september ble reserverenten, renten 
bankene får på sine innskudd i Norges Bank 
utover kvoten de er tildelt, negativ som følge av 
kutt. 

• Det har ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen aldri 
skjedd før. 

• — Vi har ikke hatt reserverenten i så mange år, 
men vi har nok ikke hatt andre negative 
styringsrenter fra Norges Bank tidligere, sier 
Aamdal. 

• Sentralbanken setter flere styringsrenter, og alt 
går inn i styringen av rentedannelsen. 

 

• — Det vi vanligvis kaller styringsrenten er 
bankenes innskuddsrente i Norges Bank.   
Norges Bank ønsker at bankene skal fordele 
likviditet seg i mellom, og derfor har de en slags 
«strafferente» dersom en bank plasserer store 
beløp i sentralbanken, sier Aamdal. 

 

• Nå er denne renten negativ slik at bankene må 
betale sentralbanken for å ha innskudd (utover 
en bestemt kvote) der. 

 

• Norges Bank ønsker å påvirke både valutakurser 
og aktiviteten i økonomien gjennom 
rentesettingen. De bestemmer kun noen få 
renter, men disse kan få relativt store 
konsekvenser ut i markedet. 

 

• — Vanligvis fungerer det helt greit, og man ser 
raskt utslag i markedet. Men når vi nærmer oss 
nullrenter og negative renter blir dette utslaget 
mye mindre.                                                           
Det setter også  noen grenser for hvor lavt 
renten reelt kan settes, sier Aamdal. 
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Inkasso, et viktig verktøy i nedgangstider? 
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•  Som vi alle har fått med oss 
så er det turbulente tider i 
norsk økonomi. Lav oljepris 
har gitt redusert aktivitet. 
En del av norsk 
økonomi(spesielt Vest- 
Norge) er berørt av dette. 
Dette merkes med lavere 
etterspørsel etter varer og 
tjenester. Som igjen fører til 
færre oppdrag og 
nedbemanning. Dette igjen 
kan gi betalingsproblemer 
for deres kunder (les 
bedrifter og 
privatpersoner). Mads 
Songve jobber med inkasso 
hos vår samarbeidspartner  
Akros Inkasso AS. Han vil gi 
noen korte svar på aktuelle 
problemstillinger når det 
gjelder inkasso og 
innfordring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mats Songve 

• -Saksbehandler, Akros 

 

• -Vår kunde betaler ikke etter 
at faktura er forfalt og vi har 
purret per brev, mail og  
telefon. 

• Hva gjør vi ? 

•   

• Mads svarer:  Vi erfarer at 
våre kunder i større grad 
benytter seg av det vi kaller 
«effektiv purrerutine» (se 
gjerne www.akros.no. og 
trykk baren Purrerutiner) 
det vil si tar bort 
unødvendige purringer. 
Straks etter faktura er forfalt 
sendes inkassovarsel med 14 
dagers frist. Blir ikke den 
betalt overføres saken til 
inkasso.  

•   

• -Men, er det ikke lovpålagt å 
sende purring til skyldner ? 

•   

• Mads svarer: Nei det er ikke 
lovpålagt, men er en rutine 
hos mange bedrifter. Vi 
anbefaler heller ikke at dere 
mailer skyldner eller ringer 
dem. Dette fører som regel 
til at skyldner kommer med 
en lovnad om å betale (som 
sjelden bli oppfylt).   

• Gjentatte purringer og 
telefoner, fra dere til 
skyldner, fører oftest til ikke 
annet enn at dager og uker 
går og pengene uteblir. 

•   

• -Hvordan skal vi begrense 
tap ? 

•   

• Mads svarer:  Innføre gode 
purrerutiner, sjekk kunde før 
dere gir kreditt ( vi 
samarbeider med Bisnode og 
kan gi dere store rabatter på 
tilgang til slik info), spør oss 
om en gratis demo av deres 
tjeneste, samt et tett 
samarbeid med et effektivt 
inkassoselskap. 

•   

• -Vi opplever at kunde 
kommer med innsigelser til 
faktura, hva gjør vi ? 

•   

• Mads svarer: Innsigelser skal 
tas på alvor. Be skyldner 
grunngi sine innsigelser. Ta 
gjerne kontakt med oss slik 
at vi kan vurdere saken. Vi 
har bra trening med dette. Vi 
finner ofte en god løsning for 
begge parter. Om saken ikke 
straks kan løses vil 
Forliksrådet være det 
naturlige neste stopp. Vi 
sørger for evt oversendelse. 
Dersom saken har en viss 
størrelse gjerne over kr. 
100.000.- og motpart er 
engasjert med advokat vil vi 
ofte konsultere vår advokat.. 
Dette etter avtale med dere. 
Har dere egen advokat 
bruker dere (gjerne) den. 

•   

• -Vår kunde hevder at de ikke 
har mottatt faktura fra oss ? 

•   

• Mads svarer: vi erfarer at i 
en del tilfeller stemmer ikke 
dette og skyldner tar en hvit 
løgn for å kjøpe seg noe 
mere tid til betaling. Dersom 
dere har sendt faktura (evt 
også inkassovarsel) til 
skyldner som brev per post 
og til den adresse skyldner 
har opplyst til dere (skyldner 
har ansvar for melde dere 
om  adresseendring) er det 
skyldner som bærer risiko 
for postgangen. 

 

 

 

http://www.akros.no/
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• -Vi sender få saker til inkasso 
i løpet av et år. Er det 
uansett smart å ha en 
løpende avtale med dere om 
inkasso ? 

•   

• Mads svarer:  Vil skynde 
meg å nevne at det er gratis 
for kunder av Kemax å 
etablere en avtale med 
Akros Inkasso AS. Vi har ikke 
noen obligatorisk 
medlemsavgift eller andre 
årlige faste kostnader så 
dere kan trygt ha en løpende 
avtale og bruke den når det 
er behov. En avtale vil også 
gi dere «en sparring 
partner» i spørsmål om 
inkasso og innfordring.  
Straks dere har registrert 
dere (www.akros.no) får 
dere tilsendt gratis 
purrestempel (ja det funker 
som bare det). 

•   

• -Vi har åpne poster som er 2-
3-4 år gamle. Kan de tas til 
inkasso ? 

•   

• Mads svarer: Krav som er 
mer enn 3 år fra forfall på 
faktura (og ikke delbetalt 
eller annet som avbryter 
foreldelse) er tapt/foreldet. 
De andre kan vi hjelpe dere 
med. 

•   

• -Vi har inkassosaker hos et 
annet inkassoselskap, men 
vil prøve dere.                     
Hva kan gjøres ? 

•   

 

• Mads svarer: Vi kan 
samarbeide med dere. Vår 
erfaring tilsier at de saker 
som er hos annet 
inkassoselskap bør bli 
liggende og bli 
ferdigbehandlet der. Å 
trekke saker kan koste en 
del. Altså neste sak dere har 
kan sendes oss. 

•   

• -Når kan en sak sendes til 
dere? 

•   

• Mads svarer: Straks 
inkassovarsel er forfalt eller 
straks faktura er forfalt. Det 
er helt opp til dere. De fleste 
av våre kunder sender selv 
inkassovarsel og straks etter 
forfall (14 dager) overfører 
de kravet tikl inkasso. (via 
vår Web eller direkte fra Uni 
Micro sitt økonomiprogram) 

•   

• -Hva menes med «god 
inkassoskikk» ? 

•   

• Mads svarer:  Kort så vil det 
si at vi ikke får bruke 
metoder som utsetter 
skyldner for urimelig 
påtrykk, skade eller ulempe. 
Eksempel vil være å 
informere venner/naboer 
osv at du har inkassosak, 
skyldner blir oppsøkt 
personlig på en krenkende 
måte (på jobben osv). 

•   

• -Når får skyldner 
anmerkning ? 

•   

 

• Mads svarer: anmerkning 
(registrert som dårlig betaler 
hos for eksempel Bisnode) 
får en bedrift 30 dager etter 
saken er registrert som 
inkassosak. Som 
privatperson kan du få 
anmerkning 30 dager etter 
at saken er tatt til rettslig 
inkasso og/eller man bryter 
an avdragsordning. 
Anmerkning står i maks 4 år 
eller til saken er betalt. 

•   

• -Mads, noe du vil tilføye ? 

•   

• Mads svarer: ikke nøle med 
å kontakte oss for forslag til 
effektive purrerutiner 

•   

 

• Se gjerne www.akros.no for 
nærmere informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Daglig leder Terje Engeset 
(terje@akros.no) 

 

•   

 

http://www.akros.no/
http://www.akros.no/


Vi ønsker alle lesere en riktig God Sommer 

Bergen: Sentrum, Fana, Godvik, Åsane          Nordhordland: Knarvik               Osterøy: Lonevåg senter           Oslo: Lysaker 

 
 

 

Kemax Økonomi Regnskap AS 
Seiersbjerget 17 
5022 Bergen 
Tlf: 55 55 78 50 
Fax: 55 55 88 90.  
E-mail : bergen@kemax.no 
 
 
 

Vårt kontornett: 

Bergen – Sentrum, Seiersbjerget 17 

Bergen – Vest, Leirvikåsen 43 B 

Bergen – Nord, Åsamyrane 90 

Bergen – Sør, Fanaveien 13 

Nordhordland – Kvassnesvegen 11 

Osterøy – Lonevåg senter 

Oslo – Lilleakerveien 31 

Autorisert regnskapsfører ARS 

Org .nr 958 582 528 MVA 

God Jul  
og  

Godt Nyttår 


