
Konkursen i Albert E. Olsen

61av137har fåttny jobb
61avde137ansatte iAlbertE.Olsenhar fått
fast jobb iTess, etteratLier- selskapet
overtokdenkonkursrammede
trondheimsbedriften.

Slutt: Etter 117 års drift måtte ledelsen i Albert E. Olsen AS begjære oppbud i august i år.
Foto: RUNE PETTER NESS

»Trondheim

Omorganisering

Gründer: Tess og daglig leder Erik
Jølberg har de siste årene vokst
betydelig gjennom kjøp av andre
bedrifter. Foto: TESS

I tillegghar tolvavdeansatte
fåttmidlertidige stillinger i
selskapet, forteller gründerog
daglig lederErik Jølberg iTess
AS.
– De fleste av de midlertidige
stillingene løper frem til nyttår,
så da får vi se hva som skjer, sier
Jølberg til Adresseavisen.
Det har gått snart en måned

siden Lier-selskapet kjøpte opp
varelager og driftstilbehør fra
konkursboet, etter at Albert E.
OlsenASbegjærteoppbudden7.
august i år.

Administrasjonavvikles
Den tradisjonsrike trondheims-
bedriften hadde 137 ansatte for-
delt på 16 kontorer på konkurs-
tidspunktet, derav rundt 40 på
hovedkontoret i Fossegrenda.
Jølberg sier at de administrative
jobbene innen blant annet lønn
og regnskap i Albert E. Olsen vil
avvikles, og at oppgavene over-
tas av administrasjon i Tess.
Han sier samtidig at lageret i

Fossegrenda etter hvert vil
styrkes med flere ansatte etter
overtakelsen. Det skjer gjennom
at logistikksenteret som Albert
E. Olsen hadde i Oslo legges ned,
og oppgaver og varer flyttes
nordover til Trondheim.
I likhet med trondheimssel-

skapet leverer Tess AS tjenester
og produkter innen drift og
vedlikehold til andre bedrifter,
blant annet innen oljebransjen,
havbruksnæringen, bygg og
anlegg og industri.
– Jeg tror det var en strategisk

feilplassering å legge logistikk-
senteret til Oslo. 70 prosent av
leveransene fra Albert E. Olsen
gikk til Trondheim og nordover,
og kjenner jeg trønderne rett så
liker de ikke å handle fra Oslo,
sier Jølberg.
Han sier at dette også er et

grep for å kunne levere varer og
service raskere til kunder i Trøn-
delag og nordover, og få et for-
sprang på utenlandske konkur-
renter med lager i Sør-Sverige
eller lenger sør i Europa.
– Da vil vi ligge noen timer

forandem, sier Jølberg.

Flytter sammen
Han sier at fem av de midlerti-
dige stillingene er ved logistikk-
senteret i Oslo,men at det neppe
vil bli aktuelt for dem å pendle
når oppgavene flyttes til Trond-
heim. For at de øvrige midlerti-
dige jobbene skal bli gjort
permanente, så må omsetnin-

gen øke vesentlig mer enn det
Tess har lagt til grunn, opplyser
han.
Ifølge Jølberg vil overtakelsen

av Albert E. Olsens virksomhet
ikke gå utover de ansatte ved
Tess' eksisterende avdelinger i
Trondheim og nordover, men
han sier at de to organisasjonene
vil flytte sammen der de har
flere avdelinger i dag.
– Noen steder vil de ansatte i

Albert E. Olsen flytte inn hos
Tess, og andre steder blir det om-
vendt. Unntaket er Trondheim
der det både er behov og plass
for begge avdelingene. Men det
er husleie og ikke ansatt-
kostnader vi skal spare, sier han.

Drøyt 20 i Trondheim
I Trondheim har Tess ansatt

Svein Harry
Lund (bildet)
som salgs-
direktør. Lund
har jobbet 25 år
i Albert E.
Olsen, og kom
fra stillingen
som salgsleder
iMidt-Norge.

Han sier at Tess' beslutning
om å bygge opp et lagersenter i
Midt-Norge, gjør at de ser veldig
lyst på situasjonen fremover.
Han sier at de nå skal bruke tid
på å bygge opp det nye lager-
senteret, og at de også har fått på
plass blant annet service-
avdeling, butikk og kunde-
senter.
Han sier at de nå er drøyt 20

ansatte i Fossegrenda. Selv om
de får tilført flere oppgaver, så er
han usikker på om de vil ansatte
mange flere.
– I tilfelle blir det kanskje en

eller to stillinger i tillegg til de vi
har i dag, sier Lund.
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