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Fremtiden er i Narvikregionen!
En sterk region, et attraktivt Narvik - sammen skaper vi muligheter, trivsel og vekst.

  

FremoverONSDAG  10. FEBRUAR 2016

VELKOMMEN: Tommy Jørgensen i Rolf Jørgensen AS forteller at de føler seg velkomne i Narvik. Selskapet vurderer fortsatt å flytte hovedkontoret fra Lavangen til Narvik. Hålogalandsbrua i bakgrunnen.  Foto: KristoFFer Klem Bergersen

- Vi er optimister. Og 
vi satser hardt videre.

Ann-Kristin HAnssen
annha@fremover.no

Det sier fungerende daglig le-
der i Rolf Jørgensen AS, Tommy 
Jørgensen, til Fremover.

Artig
Bedriften er en av de nominer-
te til Årets bedrift.

– Det er artig å bli nominert, 
og det viser at vi har gjort oss 
bemerket i Narvik – og at vi har 
gjort godt inntrykk, sier Jørgen-
sen.

Han vet ikke om nominasjo-
nen betyr noe i kampen om 
fremtidige jobber, men mener 
det viser at firmaet er gjør ting 
rett.

Vurdere flytting
På få år har selskapet seksdo-
blet årsresultatet. I 2014 satt 
selskapet igjen med et årsresul-
tat på hele 13,3 millioner av en 
omsetning på knapt 70 millio-
ner.

Det er tre gangen på omset-
ningen og en vanvittig resultat-
økningen siden 2009. Da endte 
selskapet med et lite minus.

Da Fremover omtalte selska-
pet i oktober 2015, fortalte Jør-
gensen at de vurderer å flytte 
hovedkontoret fra Lavangen til 
Narvik. 

– Vi vurderer det fremdeles, 
og har ikke helt bestemt oss 
enda. Vi føler oss veldig vel-
kommen i Narvik. Vi har ikke 
opplevd noen sure miner for at 
vi kom utenfra og fikk oppdrag 
her, forteller han. 

Han vet ikke når de tar en av-
gjørelse, men sier de prater om 
dette hele tiden.

Optimist
Selskapet har gått ned fra 40 til 
cirka 33 ansatte. Det skyldes 
mindre trykk blant annet på 
oppdraget for Hålogalands-
brua.

– Vi  har jobb for Hålogalands-
brua frem til sommeren, og er i 
full gang med oppdraget for Sa-
laks i Salangen og på Kvæ-
nangsfjellet, forteller Jørgen-
sen.

I 2017 er det også noe etterar-
beid som skal gjøres på Håloga-
landsbrua. 

Han venter nå på svar på et 
anbud de har levert inn i Har-
stad, og er optimist.

– Året ser bra ut, sier han. 
Når det gjelder resultatet for 

2015 ser det så langt ut som at 
det blir positivt, men han har 
ikke fått de endelige tallene 
enda.

�� Suksessbedrift fra Lavangen

Fra minus til 
millionpluss

Rolf JøRgensen As
  Eiere: Rolf Jørgensen (40 %)
  Tommy Jørgensen (40 %) og 
  Stian Jørgensen (20 %)
  Antall ansatte: 33
  Daglig leder: Rolf Jørgensen
  Fungerende daglig leder:  
  Tommy Jørgensen
  Styreleder: Rolf Jørgensen
  Eierstruktur: AS
  Årsresultat: 13.325.000
  Driftsinntekter: 70.919.000
  Utbytte: 1.500.000
  Egenkapital: 23.179.000


