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NYHETER

Norgesgruppen leg-
ger ned sitt kontor
på Kjørbekk og 21
ansatte må se seg
om etter nye jobber.
Så kom det en tele-
fon som kan gjøre
hverdagen litt lysere
for noen av dem.

Tone Lensebakken
tone.lensebakken@varden.no

b SKIEN

Da nyheten om at Norgesgrup-
pen hadde bestemt seg for å
legge ned regnskapskontoret i
Skien ble kjent 13. oktober, gikk
det ikke mange dagene før Jan
Arve Andersen, forretningsut-
vikler i Regnskapsteam, tok opp
telefonen.
– Vi satt her på kontoret på

Nenset og tenkte på hvordan
vi skulle lage en utlysning. Vi
trenger tre-fire nye ansatte
her. Så kom meldingen om at
det plutselig sto 21 uten jobb
på regnskapsavdelingen på
Kjørbekk. Da var det bare å ta
kontakt. Jeg ringte og da steg
stemningen en god del hakk,
forteller Jan Arve Andersen.
– Vi hadde et møte med av-

delingsleder der og vi fikk over-
sendt lister over dem som var
interessert i å søke jobb hos oss.
Nå blir det intervjuer fortløpen-
de, sier han energisk.

Lys i tunellen
At Regnskapsteam tok kontakt
ble John Kobbeltvedt, avde-
lingsleder Norgesgruppen regn-
skap i Skien, glad for.
– Det er kjempepositivt. Det

er klart at det er et sårt tema når
slikt skjer og man må ta det på
alvor. Samtidig så har det åpnet
seg muligheter selv om vi har
det trist. Det er gøy å se. Det er
lys i tunnelen tross alt, sier Kob-
beltvedt, som er innom på en

kort visitt hos Regnskapsteam
i dag.

Fremoverlente
Det er Hans Jørgensen som eier
Regnskapsteam, han står også
som eier av Nome regnskap.
Begge disse selskapene har
behov for flere ansatte og har
klare vekstmål.
– Vi ønsker nok tre til fire nye
ansatte og kanskje flere etter
hvert.
Samtidig ser vi påmuligheten

for å ekspandere til andre steder
i det nye fylket og til den sats-
ningen trenger vi helt sikkert
flere ansatte, sier Jørgensen.
– Dagens arbeidsmarked kre-
ver ikke at den ansatte er sted-
bunden, dermed kan en ansatt
i Skien ha ansvar for oppdrag
andre steder i landet. Det betyr
at vi må være tilstede der det er
rekrutteringsmuligheter.
I dag har Regnskapsteam el-

leve ansatte og er familiedrevet.
Det har det vært i over 40 år.
– Vi er fremoverlente og i ja-

nuar åpner vi opp Bø Regnskap

i NRK sine gamle lokaler i Bø. I
tillegg fortsetter vi med kontor
her i Skien og i Nome, dette er
tre ulike selskap, forteller An-
dersen.
– Nå får vi en stor pool med
ansatte og fagmiljøet blir mye
større.

I tenkeboksen
Regnskapskontoret som legges
ned på Kjørbekk er det eneste
av sitt slag som Norgesgruppen
har i Telemark. De øvrige regn-
skapsavdelingene ligger i Kris-
tiansand, Oslo og Brumunddal.
– Alle ansatte har fått tilbud
om å flytte til en av våre andre
avdelinger fra og med 1. mai
2021, fortalte Stein Rømmerud,
konserndirektør for kommuni-
kasjon og samfunnskontakt i
NorgesGruppen, til Varden da
nyheten ble kjent.
– Ingen har svart hverken ja
eller nei på denne muligheten
ennå, de ansatte har 14 dagers
betenkningstid, sier Rømmerud
i dag.
– Hva tenker du om at Regn-

skapsteam tok kontakt. Ble det
tatt godt imot på avdelingen?
– Ja, jeg har fått tilbakemel-

ding om at det har blitt tatt godt
imot.

Fordel med erfaring
En av dem som hadde et vikari-
at hos Norgesgruppen begynner
på Nenset allerede på mandag.
– Mange av dem som mister
jobbene sine der borte er litt
oppe i årene. Jeg har skjønt det
slik at de synes det er en utfor-
dring å få seg ny jobb. For oss er
det bare positivt at de er voksne,
sier Andersen.
– I vår bransje er det kanskje
en fordel at de har den erfarin-
ger, legger Jørgensen til.
– Hvor mange ser du for deg
at dere skal ansette hvis man
ser et godt stykke fremover?
– Vi er opptatt av flinke folk,

med flinke folk kommer kunde-
ne, så vi har ikke satt noe antall,
avslutter Jørgensen.

21mistet jobben, da
tok JanArve kontakt

SAMARBEID: John Kobbeltvedt avdelingsleder Norgesgruppen regnskap i Skien (t.v), Jan Arve Andersen, forretningsutvikler i Regnskapsteam (midten) og eier av Regnskapsteam, Hans G.
Jørgensen. FOTO: TONE LENSEBAKKEN

b OSLO Equinor hadde et justert
driftsresultat på 780 millioner
dollar i tredje kvartal, ned fra
2,59 milliarder dollar i samme
kvartal i fjor.
Nedgangen var ventet, og

på forhånd var det også spådd
at det ville bli nedskrivninger i

milliardklassen for Equinor i for-
bindelse med fremleggelsen av
tredjekvartalsresultatet torsdag.
De ble på 27 milliarder kroner, 13
milliarder av dem skjer på land i
USA, der Equinor også tidligere
har nedskrevet store verdier
tidligere.

På godt norsk betyr det at sel-
skapet har evaluert eiendelene
sine og satt en lavere verdi på
dem enn før, delvis basert på
prognoser for forventet olje- og
gasspris i framtiden, der Equi-
nor har forventet en svært høy
pris sammenlignet med andre i

bransjen. Nedskrivningene bidrar
til at Equinors gjeldsgrad øker
til 31,6 prosent fra 29,3 prosent
i andre kvartal. I tillegg skylder
Equinors staten nå ni nye milliar-
der kroner for tilbakekjøp av ak-
sjer i dette kvartalet, som også
har økt gjeldsgraden. NTB

Kraftig resultatfall og nedskrivninger for Equinor i tredje kvartal


