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Fusjon. Lokalt it-firma går sammen med med internasjonal gigant

Lever godt på reiseregninger
Unit 4 Current i
Kristiansand har
gjort suksess med
sin programvare
for reiseregninger
og timeregistrering.
En ny fusjon skal ta
programmene ut i
verden.
Kristiansand
– For eksisterende kunder og
partnere vil denne fusjonen bety
veldig lite, men for oss betyr det
god tilgang til store markeder
utenfor landets grenser, sier Jon
Berntsen. Han er administrerende direktør i Unit4 Current Software.
For ni år siden ble den lokale itsuksessen Current Software kjøpt
opp av nederlandske Unit4. Siden
da har selskapet blitt drevet som
en egen enhet, og gitt tilbake solide overskudd til eierne. I august i
år opphørte imidlertid Unit4 Current Software som selskap, og ble
slått sammen med morselskapet.
Fra nå blir det en avdeling av
Unit4.
Lokal gründer
Det er 25 år siden Sigurd Lunden etablerte bedriften og lagde
timeregistreringsprogrammet
Current Time. Like etterpå kom
Current Reise, et reiseregningsprogram. Disse programmene
har blitt videreutviklet og fulgt
bedriften hele veien. Når it-bedriften nå blir internasjonal, følger kjerneprogrammene med ut
i verden.
– Produktene vil leve videre
og ekspandere, men under produktnavnene «Unit4 Travel & Expenses» og «Unit4 Time Management», opplyser Berntsen.

Jon Berntsen sier at program som blir utviklet i Kristiansand nå skal få et mye større og internasjonalt marked. Foto: Roald Ankersen

Gründer Sigurd Lunden jobber
fortsatt selskapet som programmerer, men skal ifølge Berntsen
pensjonere seg ved årets utløp.
Fra pensjonisttilværelsen kan
Lunden sannsynligvis se programmene bli brukt av stadig
flere.
– Vekstambisjonene har ikke
akkurat blitt mindre med årene,
sier Berntsen.
– Enkle i bruk
Berntsen sier at programmenes
fortrinn skal være at de er enkle i
bruk. Grunnideen har fulgt dem
hele veien. Lederen tror og håper

at de fortsatt skal være minst 33
ansatte som i dag. De holder til i
Agder Energi-bygningen på Kjøita i Kristiansand.
– Jeg velger å se på fusjonen
som en hyggelig ting. Men vi posisjonerer oss for å stå best mulig
i den store organisasjonen. I Norge blir det nå 270 ansatte, mens
det på verdensbasis er 4000 ansatte i 26 land. Unit 4 Current i
Kristiansand har cirka 350 kunder. De aller fleste i Norge. Unit4
i Norge har 1200 kunder.
– Det er veldig spennende at
programvareløsningen som er utviklet og driftes fra Kristiansand

kan nå ut til kunder i hele verden,
sier han.
Nye prosjekter
Når selskapene blir fusjonert er
det slutt på egne og offentlige
regnskap for avdelingen i Kristiansand. De siste årene har den
vært god butikk for eierne. Fra
2014 til 2015 vokste omsetningen
med 24 prosent til 45 millioner
kroner. Overskudd før avskrivninger var på over 10 millioner,
en dobling fra året før.
– Det går bra, og vi ansetter
folk. Hittil i år har vi fått to nye
ansatte og jeg skal til med in-

tervjuer på enda noen nye, sier
Berntsen.
Han sier de skal få spennende
oppgaver fremover. I tillegg til å
utvikle «egne» programmer videre, blir de med på større prosjekter i konsernet. Blant annet skal
de jobbe med noe som kalles «self
driving software». Det vil si at for
eksempel reiseregningsprogrammet utnytter kunstig intelligens
til å «lære» brukerens vanligste
registreringer, og på den måten
fylle ut deler av regningen selv.
Tekst: Roald Ankersen
roald.ankersen@fvn.no - 90832117

Tusen færre ledige i august – noe bedring i Rogaland
Ledigheten i Norge gikk ned
med 1.000 personer i august,
ifølge sesongjusterte tall fra
Nav.
Oslo
Også i Rogaland er det bedring.
Ledigheten er nå 3,1 prosent, det
samme som i august i fjor.
Arbeidsledigheten falt mest
i Aust-Agder og Finnmark i august, når en justerer for normale
sesongvariasjoner. Kun Sør-Trøndelag hadde en liten økning i le-

digheten, mens nivået holdt seg
stabilt i fire fylker.
Bygg- og anleggsyrker og butikk- og salgsarbeid var yrkesgruppene hvor ledigheten falt
mest i august. Innen ingeniør- og
ikt-fag fortsatte ledigheten å øke.
Arbeidsløsheten er på 3,1 prosent, det samme som i august i
fjor, ifølge tall som ikke er sesongjustert.
– Ledigheten fortsatte å gå
ned i august. Noe av nedgangen
skyldes høyere tiltaksnivå, men
vi ser også at det er færre som

blir arbeidsledige nå, enn i fjor
høst. Hovedbildet så langt i år er
at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å
ha stabilisert seg, sier arbeids- og
velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
– Uttiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
– Jeg er utrolig glad for disse tallene, sier arbeidsminister
Anikken Hauglie.
– Samtidig er det altfor tidlig
å friskmelde arbeidsmarkedet
og den økonomiske situasjonen.

Det er fortsatt skyer i horisonten.
Men vi ser tegn på at det kanskje
har stoppet opp, forteller hun.
Særlig trekker arbeidsministeren fram Rogaland, fylket som
har vært hardest rammet på
grunn av nedgangen i oljesektoren. Der er arbeidsledigheten
på 4,5 prosent, en økning fra 3,6
prosent fra august i fjor. Ved utgangen av august var 11.748 personer uten arbeid i fylket, rundt
200 færre enn én måned tidligere.
– Det er ikke store tallene, men
det går tross alt ned, ikke opp,

kommenterer arbeidsministeren.
Ledighetstallene var bedre enn
ventet, ifølge Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
– Tallene støtter vår forventning om at styringsrenten forblir uendret etter rentemøtet i
september, sier hun.
DNB understreker at arbeidsmarkedstallene fortsatt viser lav
sysselsetting og gradvis økende
arbeidsledighet, men at den registrerte ledigheten – som Nav
opererer med – er et viktigere tall
for Norges Bank. ntb

