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Vinneren av årets service-pris har blitt 
stemt frem av de som daglig kjenner 
på service. Nemlig brukerne selv.
I år var følgende bedrifter nominert;
Coop Ballangen, Narvik Taxi, 
Nordnorsk Fartøyvernsenter og 
Båtmuseum, Royal Optikk, Visit 
Narvik.

Vinneren ble Narvik Taxi (daglig 
leder Jørn Indresand på bildet)

Årets Gründer var en av dem som 
ikke helt nådde opp som Årets 
Bedrft. Narvikingene Terje 
Ingebrigtsen og Trond Mikalsen 
startet for tre år siden opp Indira 
Managment og har utkonkurrert 
de store, internasjonale konsulent-
selskapene en rekke oppdrag.
Nå utvider de stadig.
Juryen nominerte Indira med 

følgende begrunnelse;
– Terje og Trond etablerte Indira 

Holding AS høsten 2013. Indira 
selger ingeniørtjenester innenfor 
fagfelt som VVS, elektro, bygg- og 
anlegg. Indira ble etablert som 
følge av eget ønske om å skape 
verdier i Narvik og i Nord, basert på 
lokalt eierskap og tilstedeværelse.
Nominerte til Årets Gründer

Forte Narvik
Narvik Event
Event Øverbyhagen
Himmelblaa
Indira Management
Syeriet
Takstfabrikken – Ballangen
Kem E du?
Det er VINN som både nominerer 
og som kårer vinneren.

Årets GründerService- prisen

I 2012 smalt det i 
It-selskapet i Funn. 
Tre store kunder 
forlot selskapet, 
inkludert REC og 
Hurtigruten.

Anders Horne
andersho@fremover.no

Under årets Opptur fortalte di-
rektør Lars Ivar Simonsen om 
den trøblete veien derfra. Og 
frem til i dag – hvor selskapet 
igjen har begynt å levere over-
skudd.

– Jeg har lurt på hva som skal 
til for jeg fikk lov til å snakke 
under Opptur-konferansen. Og 
det var at vi fikk en skikkelig 

nedtur, gliste Simonsen.
– Tapene betød at vi mistet 25 

millioner kroner i omsetning. 
Det svir når omsetningen totalt 
er på 70 millioner, forteller Si-
monsen.

– Jeg vil anslå at vi tapte 
rundt en million i måneden i 
halvannet år. Da er det tøft å 
drive omstilling, forteller han.

Ny eier
I tillegg til å miste kunder, for-
svant også flere eiere ut. Inn 
kom Forte Narvik. Investerin-
gen var stiftelsens første.

– Det var veldig viktig for oss. 
De har hatt troen – og vært vik-
tige i jobben med å lage en ny 
strategi, sier han.

For grep er gjort. Og nå ser 
selskapet stort på fremtiden.

Flere oppkjøp er gjort – og av 
de 70 ansatte sitter kun 40 igjen 
i Narvik. Resten er fordelt over 
kontorer i Oslo, Bodø, Tromsø, 
Harstad, Finnsnes, Svalbard og 
Sortland.

– Det har vært gjort flere kutt. 
Men nå er vi i gang med å re-
kruttere igjen på Narvik-konto-
ret, fortalte Simonsen – og la til 
at de nå leter etter unge IT-folk, 
med et selgerhjerte.

Havbruk
For fortsatt jobbes det hardt 
med å rekruttere nye kunder. 
Og man har funnet en helt ny 
kundegruppe – som stadig blir 
viktigere.

For til tross for den tidvis ne-
gative holdningen til havbruk i 
kommunen – har Funn ingen 

betenkeligheter med å gjøre 
butikk på oppdrett av fisk.

– De 5–6 største kontraktene 
vi gjorde høsten 2015 var fak-
tisk gjennom havbruksbedrif-
ter på Vestlandet, forteller Si-
monsen.

Faktisk har man opprettet et 
eget mobilt havbruks-team 
som reiser rundt på anleggene 
og forteller om hva slags tekno-
logi man kan tilby.

Tro på Universitetet
– I en bedrift som Funn er det 
kompetansen som er den vik-
tigste «kapitalen». Hos Funn 
henter de store deler av sin ka-
pital fra Høgskolen i Narvik, nå 
nylig fusjonert inn i Universite-
tet i Tromsø.

– Vi ser at ikke bare de ansatte 

ved Narvik-kontoret, men på 
alle kontorene har hentet deler 
eller hele sin utdanning i Nar-
vik. De er viktige for oss og vi 
har ikke noe mindre forvent-
ninger til de nå som de blir et 
Universitet.
Funn AS

fakta
Funn har 75 medarbeidere i 
Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, 
Finnsnes, Oslo og på Svalbard. 
Konsernet er et av Nord-Norges 
største selskap innen sentraliserte 
datatjenester, systemsalg og 
systemutvikling, med kunder 
over hele landet. Ble stiftet i 
1989 i Narvik – og har fortsatt 
hovedkontor i byen.
Selskapet er 100 prosent eid av 
Forte Narvik. Styreleder er Roger 
Bergersen. Funn AS

�� Mistet tre stor kunder på ett år:

TapTe én mill.  
hver måned

TØFFE TAk: Lars Ivar Simon-
sen fortalte om tøffe år da Funn 
mistet tre store kunder. Nå er 
selskapet igjen igang med rekrut-
tering.


