
Per-Oddmund Korsnes og Ivar Moen

Et fremtidsrettet teknologiselskap



Hvem er vi?

Per-Oddmund Korsnes har drevet Pinion Software i Filippinene i 10 år og jobbet 
med systemutvikling for selskaper i Norden i denne perioden. 

Ivar Moen har gjennom Sveve AS vært kunde av Pinion. 

I 2022 ble Drivhjulet AS stiftet med Sveve AS på eiersiden for å komme nærmere 
våre nordiske kunder 

Per-Oddmund Korsnes er daglig leder for Drivhjulet AS 

Selskapet vil omsette for 10M i 2022 og vil sette opp et team i Norge av selgere og 
teknologer



Våre tjenester

UX/UI, grafikk og nettsider 

Rådgivning, prototyping, utvikling, vedlikehold og support av web 
applikasjoner 

Eksterne utviklingsteam



Eksterne utviklingsteam



Eksterne utviklingsteam



3 Systemutviklere for prisen av 1 

Rekrutteringstid på 3 måneder fra vi starter til systemutviklere 
er på plass og jobber for dere. 

Stor tilgjengelighet av systemutviklere. 

Vi finner det meste av teknologier og kunnskaper

Eksterne utviklingsteam - kort fortalt



1. Oppstartsmøte 

2. Vurdering av interne utviklere basert på behov 

3. Rekruttering 

4. Presentasjon av anbefalte kandidater (dere bestemmer) 

5. Vi onboarder utvikler(e) for å starte å jobbe for dere. 

6. Rådgivning underveis for å sikre at samarbeidet går 
godt

Hvordan fungerer det?
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Minimum 1 utvikler, men vi anbefaler å ha minimum 2 for 
redundans 

Team opp til 10 systemutviklere (eventuelt andre ressurser som 
QA) 

Full tid, 160 timer per måned, 12 måneder i året 

Prøvetid på 6 måneder med 1 måned oppsigelse. Etter 
oppsigelse er det 3 måneder oppsigelse.

Vilkår



Junior-utvikler: 2-4 års erfaring 

Senior-utvikler: 5 år eller mer erfaring 

Team lead: Senior-utvikler med ledererfaring 

Andre støttetjenester er tilgjengelig på en «as needed» 

basis, feks: UX/UI og QA

Priser
256NOK/t

308NOK/t

356NOK/t

Faktureres på etterskudd månedlig 

Justeres årlig (prisvekst, valuta etc), men ikke tidligere enn 12 måneder etter oppstart 

Inkluderer 3 ukers ferie og egenmeldte 9 sykedager 

Sykedager ut over dette dekkes av oss



Billig(ere) for dere: 3 Systemutviklere for prisen av 1 

Større og bedre utvalg av kompetanse 

Støttetjenester som UI/UX og QA kan leies «as needed» 

Tidsforskjellen er i vår favør: Utviklerne starter tidligere på dagen og 
kommer i gang med gjøremål. Nok overlapp for godt samarbeid 

Drivhjulet er garantister for å lykkes med outsourcing. 

Norskt selskap, norske avtaler og norsk databehandleravtale.

Dette er fordelene for dere



We Select talent Software

Startet med 1 frontend-utvikler (ReactJS) 
i 2019 

Utvidet team med 1 ekstra frontend, 1 
backend (.NET Core) og en QA ganske 

Har etterhvert utvidet team med 1 
frontend-utvikler for automatiserte tester 

Bruker design på deltid 

Samarbeider godt med team i Polen for 
sikkerhet og redundans

Suksesshistorier



The Coring Company

Over en periode på 4 måneder 
etablerte vi et team på 2 backend-
utviklere (.NET Core) og 1 frontend 
utvikler (Angular) 

Bruker designer og QA på deltid 

Utvidet etterhvert med 1 ekstra 
backend-utvikler 

Teamet fungerer som en del av 
internt team

Suksesshistorier



Mikon AS

Startet samarbeid gjennom design av 
profil og nettside 

I dag sitter team hos oss og utvikler 
meste av nye produkter 

Backend arbeid på legacy-applikasjon 

Ny web applikasjon i moderne 
teknologier 

3 utviklere på full tid, UI/UX og QA på 
deltid.

Suksesshistorier



Momek Services AS

Industribedrift med skreddersydd 
ERP system for å styre alle sine 
prosjekter 

Har ikke mulighet til å 
opprettholde egen 
utviklingsavdeling in-house 

Har engasjert Drivhjulet til å sette 
opp et lite team for vedlikehold, 
modifikasjon og support av løsning

Suksesshistorier




